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Aen den Verftandighen Ljfer

Op de

TITEL-PRE NT
Slet hier het ^voejie Bojch , en alle tamme dieren

Siet hier de gantfche lucht een naeckten longen 'vie^,

Siet hier de IValle-'vtfch en al het gladde njee

*r> midden tn den hrant te midden in de z,ee.

Siet hier de menfchen felfs uyt alle ^erre landen,

Ujt Noorden 3 daer het 'vrieji , en uyt de dorrefirana

Siet hier denfwarten Adoor , den g^jlen Indiaen

Eenyeder hid omjirijt een blinden lecker aen.

Siet alderhande 'volck/fiet 'vrouwen, knechten, heeren

Siet hoer en edelman haer malle tochten eeren

:

En of al dees ofgeen wat plomper gaet te wercki

Sy hebben aUegaer het ejgen oo^h-gemercky'

Sy dienen algelijckjy dienen haere lujien.

Het Zjy in onfen ringh, of in de ^verre kuflen.

Het 'vier het dertel 'vier is over al armeen,

T>e dieren met den menfch die woelen onder een.

Ach ! foo ons dom verjiant niet hooger wort gedreven

Wy leyden al te mael een onvernuftigh leven ,

Wy gaen een blinden wegh naer ons het vlees gebiet

En van de waere luji , en weet de Ziele niet.

Op opghj Menfchen-kint, klimt tot de wijfe Reder

Op opghy Chriften-menfch klimt tot de reyne Sedei

Want die met op enjitjght uyt krachte van den Ge

Leeft niet als voor het vlees gelijck een ander



' o o R-R EDEN
Over dProteus, of Minnc-Bceldcn

,

Verandert in

SINJE BEELDEN.
INdien ghy in jock,ii al fpcl en focckt, Lcfcr,macrgcfintziit hier wat te vinden dattcr

nieten (chiinttcwefen pllaetltillc: want eer ghy voortgact , wouden wyugeerne over het opfchrift

vandi: botcxken,enonit dat wy daer in voor hebben , een weynich berichts doen. tis bilhck dac

een ycdcrzvtolckendctaelderlijndcr woorden. DeGricckcn als mede de Latijnen, de Griecken hier

in volgende , hebben dele nure van ichrijven /:>w^/i'w<ï/.tgenacmr ; den oorfpronck van welck woort ick nicc

voorenhcbbchiernatcrpoo. Maer lbo my yemandc vraeght watAw^/fw^i/.iinderdaetzijn? dien lal ick

antwoorden , dattet 7ijn ftoie beelden , ende nochtans fprekende : geringe faecken , ende niettemin van

gcwichre: belachclijckcdm n , ende nochtans niet fonder wijfheyt: In dewelckc men de goede zeden als

met vinghcrs wiifen, ende t handen taftenkan, in de\velcke(rcgg' ick) men gemecnlijckaltijt meer leell,

alflcr Itaet: ende noch medenckt, alfmen fiet : geen onbeqiiaem middel (nacrons gevoelen) om alle leer-

fame verlbnden , niet een fre vermakelijckheyt , inteleyden, ende als uyt te lockcn tot vceldcrley goede
bcdenckingen

, yeder nalï|rlegenthcyt; hebbende in lich een verholen kracht van behendige beftraffinge

der inneriin.ker gebreken vyedermenfche, dwinghendedickwils (al hoe-wel fonder Ichamperhcyt, ende
ailcenlijck in 't gemeen daecnen gelet) by gelegentheyt van de voorgheltelde beelden ende de korte uyt-

legvin-c daer bygevoecht<i genen , die lich by gevolge van dien op fijn zeer voelt geraeckt te zijn, alltil

fwijgcnde , en m lijneenipidt . fchacmroot te werden -, liendc lijn innerlicke feylen , uytterlijcken voorge-

ftclt, ende hem felvcnottdeeleoftc in 't geheel levendich afgemaelr. Om wclcke redenen wille wy niet

ungevotgelijck en hebbc rachr naer te volgen het gevoelen der gener , die F.niblcmaix , in onfc tale Sinm-

^£f/;(r^meynengenoenit-"ioeten werden; ofte, omdatmendoor het uytterlijcke beelt, eencn innerlijcken

lin te kennen IS fcvcnde.nc dat mitfdien, niet foofeer het beek, als den fm, uyt het beelt ontftaende, be-

denckelijckis; ofte- omi; dele maniere van fchrijven, boven nndere, fonderhngc de linnen der menfchen
isatlxeldende, ende vor ogen (lellende} werdendc daerom, als by uytnementheydt , Sinne-beelden , ofte

der linnen afbeeldinge cianit.

Danyemantfal miflcieifich verwonderen, ja onbetamelijck oordeelcn (ende dat niet fonder redenen)

dat wy de mallichcden er inckheydtgevoeght hebben, met ailcenlijck met de Icerc der zeden, maeroock
felfsmet hoogerendelli]t!i)ckerbedenckingen. En fonderlinge dat wy de fotheden derjeught, deeerfte

piaetfe in dit werck hebei'/ergunt. Defe tegenworpingefal oorlaecke geven het wit ende ooghmerck, dat
^vy ons in defe oen'enir,(! lebben voorgeftelt , den gunlhgen kferkortelijck te ontdecken. Derhalven wil-

len wy wtl ründelijckielnnen dat'teerllc deel van ditboccxkcn meeftisgeweerthetuytworpfel vanonfe
blinde jonckheyr , dewlc^ door de gewoonclijcke gencgentheden van die jaren, mitfgaders door eenigc

lull totdedicht-konlle tieven zijnde , haddc nu ende dan lbo eenigc minnelijcke Stnne-bciUen , dat isgec-

kelijckeinvalkn, daer icm gelkltj welcke ten dien tijde by ons (als in andere faecken als doen befich

zijnde'.; aen decn zijdegcyt, ende nu wederom , in'tdoorlien van eenige oude papieren , onsin de handt
ghevallcnwefendc, hetb<. door overlien van de felve, als in een Ipiegel ontdeckt, hoedanich den vorigen

Ihntonleronbefuyfeldcrnckheytis geweelt, ende, by gelegcnrheydt van die bedenckinge, gemercktde
groote vriendeiijckheytlt sgocden Oodtst'onfwacrts, onfe herten in dier voegen geopent hebbende, dat

wydeydelhcydt der donor jeught nu niet ailcenlijck als met handen tallen, maer oock metten gcmocde
vcrfocyeiikonnen.

Helen onvcrmindcrt Tidts wy nu van debckommeringheonfcs vorigen llaets, door Gndtsfonderlinghe
goedertierciuhe)tontlallarcn' hebben ten felve tijde in ons gevoelt, ick en weet niet wat vernieuwinge van
de vermaeckelijckheydt e wy wel eertijdrs tot de dicht-konlle in ons hadden ghefpcurti waerdoor wy al-

Jencxker.s vcrlockt, endcs foetelijck verleytwefende, zijn verweckt geworden, om naer gelijckmatighcyt
onferjcgcn woord iL^egclentheyts, devdcle.U,'«;.'6-/^fY/^f vonfcr jonckheyt tot .S'/«wf-^<'r/^r;/van{lichtelijc-

kerbcdeiKkingen, t'onlbctl'eningc tegebruycken,omalfoo doordcfe maniere van fchrijven, als een be-
worp cndc atliceldinghcm den wonderbaren ende veranderlijcken loop des menfchen levens in ditwerck
tevertoonen, cndealfooijn fclven ende andere aen te wijlen hoemen uyteen domme jeucht, tot een gefette
inanheyt, ende van dacrx een flichtelijcke ouderdom, behoort te klimmenj om alfoo, by middel van
een prijnclijcke verandert;hc, lijn vorige ghenegentheden t'elcken in beter als te verfetten -, mitsgaders (ge-
Jijckmen te voren dappeindc vicrich is gheweell roe 'de hitrighe bcgeerlijckhcden ende harrs-tochren der
>viilpfcher joncklieydt^ dfcherphcydt ende hevigheydt der felverte vcrkeerent'elckentotcen betereynde,
met rullende tot datmcnhcvoclt , by vcrgheh'ckinghe van fijn voorgaende maniere van leven, datmenop
ghcliickchoochtevanllicclijckeghrfetheytisgheklommtn, ghclijckmen tevoren indeydelhcytderjonck-
heyt is gew eed : werfend.lfoooniefweerden(omfoorelprekcn) in'tlandtder Philillinen

(
i.Samucli j. 20.)

h.ikndeüercktefclfsb\ (fcvyanden, ende opwcckendede kracht der volgende deuchden, door vergelijc-

kinghcvande hevighcvtifer voorgaende ghebreken : en doordien middel cyndelijck, ghclijck wy cerrijtsals

(* *) dienft-
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dienftkncchten der lichtvccrdigheydt, genegen zijn gheweefl: totydclhcydt , ; leden te begeven tot dienft-

kncchtenderfedigheydt,totoprechtighcydt,endealfoonietmeer^Aur/wf;;/?,^^r<^t'^ffr/^cX^f^f«,w4frw^^^

Godts 1) i//e den iijt di noch over is te Uvt n(\ Pet.^. iJ Dan alfoo de jeiight onfer ( i^cn wel meelt (Godt betert)

foo verre is vervallen , dat alleeneen ftichtelyck opfchrift van eenigh boeck oeghlaem is om ^t felve hun

uyt de handt te flaen, endc als een tcgcnheydt ende atkeer daer van te doen het
, fonder dar de lelve fchijnt

de mocyte te willen nemen om het vorder inhouden van't (elvct'onderfoccl als inhuntcercoorenniec

anders kennende verdragen als foo eenich foet-galmende geliiyt van (ick en t wat) liefkooiendeklinck-

dich> n: Soo hebben wy , demeepsheytvandefetegemoetegaende, het op( ft ende ftant van dit boecx-

kcn na der felver ghelegenrhcydt foo watgevoecht, ende ten dien eyndc op' fteblat van'tfelveghedaen

ftellen een afbeeldingen van een naeckt kint , de v/erelt dragende ,met een pijl e logh in de hant, ende voorts

in alles lbo afgericht , dat uyt des felfs geltaltenifle eertijts de blinde oudilicy adetenhuydigen daghcde
mallejonckhcydr het felve voor der minnen Godt foude begroeten} daer by v :nde de rechte hovelingen

totfodanigen hof dienende, te weten alderley flach van jonge lieden, als by en daer ontrent fwevende,

als manfchap ende trouwe haren overhccr aenbiedende: latende mede defelvc edaente in eenighe van de

eerfte finne-beelden haer vertoonen, om alfoo den inganck ende ftant defesbx foo voor te ftellen, alsof

achter den felven niet anders als een prieel der minnen en ware fchuylende. Ev</el nochtans , om tot ons

voornemen te geraken , foo haeft onfe lefers d'eerfte plaetfc van dit boecxkeinvoor-bygheleden , heb-

ben wy , al'tgene dat te voren meeft al niet anders fcheen te zijn als foo wat fclijcke invaïlenvanbelache-

lijcke minne-beelden , by nieuwe beduydinge (behoudende even wel , om red n voren verhaelt , dcfelve

beelden ; verandert tot tweederley fmne-beelden } treckendeyedere der felver et tweede deel tot een bor-

gcrlijckeberichringhe , ende ftracks daer na inliet derdedeeltot een ftichtelijdjedenckinghe , om alfoo

(het eene een aenleydinge zijnde tot het andere ) aendendefen , terwijlen hy ttnt dat alles is van een ende

de felve ftofie , aendenghenen , terwijlen hybegeerigh is te fien hoe dit ofte qjpeenen nieuwen ende be-

teren fin wert geduydet) de gemoederen van foodanighe meepfche lefers , die g( vafte fpijfe en konnen ver-

draghen , met een gheoorlofc , javriendelijck , bedrogheyndclijckweghteleyji , ende te vervoeren daer

de felve ten eerfteningaende, noyten hadden gemeynt te komen. Niet anders dfeelijckmen de kinders, tot

haer eyghen voordeel , fomtijts bedrieght , wanneermen de felve het bitter, dofeefont , worm-kruytmet

fuyker , ofte andere foetheydt bedcckt , ongevoelijck ende ongemerckt in 't lijf k^t. Want nadien 't meer-

endeelvandefeteerelefers, immers foo aelwaerdigh is, als de walgende fiecken|ewelcke men de genees-

drancken niet anders als onder 't deckfel van yetwes dat fy geerne eten of dnrich en kan ingheven : foo

diende (na ons gevoelen) defeetter-buyl niet dan met een vliem (omfootefpreke)|efneden te zijn, opdat

de felve niet eer den fteeck van de ghenees-Meefter , als het bedorven bloedt daer^iloeyende . mitfgaders

haer eyghen vuyligheydt mochten gewaer werden.
|

I

Ey lieve , 't gaeter huydensdaeghs foo, de wereldt wil bedroghen zijn: Godtiivdatdefaeckenaltijtfoo

mochten uytvallen , dat de genen die bedrogen wert , m^cr voordeels uyt het bedk als de bedriegher felfs

,

quame te trecken ; ghelijckwy hier verhopen ende vaftelijck (door Godts ghenaa) ertrouwentefuUenge-

fchieden.

Middelertijtfoo qheyen 'ivy defe onfe meyninghe , ende hoedanigh dejiofe "van dit iveK ; , i-a het opfchrift yan het

eerfle deel^ endc den aert %'an elckfliick, in het opfchrift van yder in '/ byfonder , den yer/ha en hfer genoeghfaem te

kennenyviet allccnlijck door '/ veranderen yan de ftnne-beelden ende yan degefialtenijfe dègkes die inyder opfchrift de

•Veerelt draeght,{die in 't eerfte deel ts de kinderïijcke Minne-God, /'«'/ f^eede de rechtlacheyt.f» in het derde de

Godsdienitighey t} macrfonderlinghe door tloeefmne-beelden in de onderfle hoecken von-Sr opfchriftgedaenjielle»

alles op dat Tiy met hetfehe , daer mede ivy dejeught meynen te trecken , tot het Ie[en -varkitoecxken , alle andere yan

rijper bedcnckinghe niet enfouden fchijnen yoorby te ivillen Ivtjfen , endc daer van te verJamden. Wy hebben dan tot

dien eynde in '/ beginfelyan het eerjïe deel doen afbeelden een toegebonden apotekerspot , d\llckc, alhoe nnelyan buyten

niet anders enfchijnt te yertoonen als fo ivat beufelingcn van bloemkens ,fottekens ende d^elijcke yifevafen, tot ver-

niaeck alleen yan den voor-by-gaenden man{foo ^tfcljijnt') daer henengefielt : even ivel ndtansgheopent ende nxerder

mge/ien ivefende-, Ti'ert bevonden van binnen vervuylt te zijn metgoede ende heylfamegeni kitiyden. Aen de overzijde

hebben -\vy doen afbeelden een viffel, ende foo ivatpepers, die daer in leertge(looten , lï-clcke rpcr al hoe Tvel van buyten

geheell?vart,mifmaeckt,ende vol rimpels Tvefende , nietfeer ongeljck en is onfeivicken ,
^emitsdienhetjlechjlevan

allegraen-vruchten, even icelnochtans gejlooten z/jmie , vervult de omflanders met een igename reucke. Willende

met (ulcksy als voorfeydt is te kentien geyen, dat al hoe ivel''tjegemvoord;gh boecxken ten f i en acnyangefodanighftch

laet aenfien^ als ofte ''tfelfde niet anders en loare behelfcnde als enckc Ie drift,ydelen fchuy) '.nde , ick en Tveet niet Tt>at
,

gront-fopdocr de hitte der dertelerjonkheyt uytgeivafemttdat evenlpertfclye{d'uyf^end fchorfelcatafgedaenende

alles innaerder acht by denbilhjckenlefergenomerinpefnde^ zijnenfchijngantfch ongelij .
endc met eene vangoede

bedenckinqhc7tict i/heel ontbloot , bevonden enfallvorden. Waer toe oockdiatt het Latijïhe opfchrift op''t eerjleblat

defes boecksghefielt , ten-eten, SILENUS ALSIBIADIS, gheljck dihene diedefè maniere van

(preken yerftaen , redene daer yan konnen geycn. In de tivee onderfte hoecken yan het op 'nft des tiveeden deels
, fal

de Icfcr yinden eersi eens ambacht-mans Ivater-pas j ende ten tloeeden , eenfonnc, gelijcke k en de rijpende ivïpt-drHj-

ven foetigheydty ende den bedorven Ivijn ( beydc door defonderlingh loerckmghc haerderJ den
) /«<

righeydt aenbren-

gende : Boor het Ivater-pas ende des felfs bclveginge , haer voegende naer den grondt daet -tflve opgheftelt üdenge-

meenen loop des burrrerlijcken levi fis , onder eengoede ende rechtmatige Oyerheydt,Jïchn rnde burgerlijck hebbende :

inet eerlijcke liiydenommegaende , eerlijck wandelende^ende in tegendeelvanbeyde recht dersfch acnftellende :
en-

dc door de trveederley krachten derftralen derJonnen, de eygen acrt der rechtmatigheyt (beU ende degoede , endeftraf-

fende de quade ) ictlUnde afbeelden, "wefende de eygen flofin dat deel te yerhandelen. In cgi?:flyan het derde ende

laetsie deel hebbenyyy , tot inleydmge ende openinge yan "'tfelve , doenftellen eerft den Ele^ in t aen de opgaendcfonne

,
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met qehoien knien tere bettijp. nde , endew dxtgroots licht desfelfsgrooterenfchefper , als met verjiagentheyt ende oot-

moet, ner.hiddende , (Jjet tvelck dat beejfuytter aert na''tfeggen van geloofft-eerdigefchrijvers ,ghcTfoon is te doenyieb-

hende qemeynt daer mede aen te icïjfen de vernederinghe die den menfche , hoegroot hy occk z-y
, fchtiUtgh is aen de uyt-

nemende voortreffelijckheyt Tan de onbegr^feltjcke Godtheyt. Ten iMeeden hebben -wy terfclverfUetfe aen de oier*

z>tjden doen afmalen des kuypers xicr-yfcrs , belettende dat het v/. r daer in vcrvatet niet dacr haien Uncks der aerden

foude leiden mu§'en , m.u r met een kbre en helle i-lanime cpyyatrtsJoudeJliy^en , tot dicnUe van ::^ijnenyyerck.Mee^

(Ier, daer mede voer hebbende .ten te yytjfcn onfcn ChrtHcltjckenplicht tn dit leven , evde met eene te verthoonen dat de

Godsdienstfheyt de eenige mtddelzy cm het Goddelijck vycr onfer ZicU n uyt den Icegcnflofdeftr aertjcher dingen ten

Hemelvraeris op tedrtjven, ten dienjle van diengrooten werck-Mee'stcr die dit atdcrxyonderltjck/le vat ( yyacr van

Hemel, Jtrde, ende Zee als duygen Tij»)foo Meesttrli}cken t'famen heeft gerocght, ende in een verknocht ( hem zy lof

van eetn-xiaheyt tot eetruyii^heyt) begrijpende , in de voorfeyde drt: ondeifcheyde fiuckcn , ei. n afbecldinge ( alsgefeydt

is) van den loov des menfchelijcken levens, ende met eene degejlaltenijje des men/chenJt tfs.

Des menfchen leven meynen wr beqt4am(lijck afgedeelt te konnen yyerden, in drie declen^ in de Jonckheyr, die yyy

toevoegen het eerste Eoeck : in de Manhey t, dic yyy aenyyijfen tn het tyyeedefluck ; In den Ouderdom , dien yyy toe-

pufjenhet derde deel; Den mcnfcheflfs aenmercken yyy drtefins ; Eersielijck , voor foo veel den [elven is een redelijck

dter.tn (ich hebbende een aen'jebor(ngencgentheyt,tot verbreydinge ende uytfettingefjncs acrts,gejladclijck hellende tot

de rrcyyenfchievertevinghcmette'iljenefond'.r de yyelcke de heymenijje dervoortteelinge niet en yyert uytgevoert

:

yyelcke aenegentheydt de oude onder de heydenen(geyyoon ztfnde dem.nfcheltjke hartstochten te vergoden~)Cuptdo heb-

ben vehceten, ende tot een Godt verheien : yyiens beelt yyy , omredcncn hier voren verhaelt, als de yyerelt dragende^

hier voren hebben doenJlellen; en metdefen menfche :^jn wy befigh in t eerstefïuck. Ten fü>eeden , fien \vy den menfche

éten voor foo veelhy een q^e/elltgh dier is , ende tn '/ burgerlijck levenfonderlmge met andere menfchen in heusheyt ende

vrtendeiijckheyt cmmegaet, na 't recht aller volcken. Ende defen menfche roeren ny aen tn ^tiTi-eede Eoeck. Ten derden,

hefchou\:cu >)• den menfche voor foo veelhy door een fonderlmgegen.ide Godis afhifo/idert yan den gcmeenen hoop en-

de loop des Ti-tn lts , //; hfu chriflo door de Tvcrckinge des heyligen Geests , by muUcl des geloofs voor een kint Godts is

tenoenomen : van den Hnlcken ipyjprekcn in '/ derde deel. Ende alfoo eenyeder yan on i dtjè dricycudigegenegentheden

tnjich befpeurt, foopoogen >y dit jegenteoordighboecksken daer toe te docnfreckcn,d.>t ny tn den vatuerlijcken menfche

inatelijck, in den burgerlijckcn menfche rechtveerdclijck , in den chrijiclijcken ynenfchc Godtfalighlijck metten A~

foflel mochten Icyen. iVelcke drie ycranderende genegentheden Ttyden Lefrut/len by dit boeckvoorflellen
, hebben

daerom 'tfdve mede d:t: nucm v.tn P RO T E U S gegeyen , de^t Tfaerom H'eten alle degene diefoo ivat tn degedichte

d,rcuicgcUf;:hcibci:.

C ndertulTchen en kan ick niet voor goot aennemen , dat fommighe defe oeffeningc , als nieuwe vonden

,

cndeals geen exempel hebbende in de heylige Schrift , poogen re verwerpen: want de fukkc antwoorde ick

kortclijck , dat dele maniere van fchrijven, beyde out ende fchriftmatigh is. Wilyemanttotbeveftmge van

fulcks, mGodeswoort, lien een uytnemende ende in alle fijn leden gantfch volmaeckt finne-beelt , aerdigh-

lijck, na allede regels van de kunfte afgericht , ende dat niet ergens bezijden weeghs in eenige geringe fake

daer henen gellelt, macr reghelrecht van Godt felfs, indealderweerdighfteftoftedesNieuwenTeftaments,

afgedaelt, ende als vanden Hemel nedergelaten ? dieflae zijnooghenmetaendachtophetlinnenlaken , in

fichbehcllcndc alle viervoetige wilde, kruypende dieren, ende gevogelte des Hemels, Petro byeen fonder-

lingheopcnbaringhe uyt den Hemel vertoont, met'tbyvoeghfelvande iVcmme ,
sLuhtctende etet , afbeel-

dende de groote iieymcnifle van de roepinghe der Hcydenen : ende neme met eene de moeyte hier in te on-

derfoeckendevijf eyghcnfchappen , die Paulw lovii/s ende andere ineen volmaeckt finne-beelt zijnverey-

fchende , hy falalledefclve foo volkomelijck daer in onrdecken als in eenigh finne-beelt datby yemant van

dealder-crvarcnllcmdcfeoefllningc, oytisvoorgheÜeUghewceft : tnde in gevalle yemandt meerplaetfen

indcH.Schriftbegeerighistefien , finne-beeldenbehclfende.oftedcfinne-beelden fcer na by komende , die

I iLTckeaen i Pet. i.ii. lef i. 3. lerem. i. 7. ende verfcheydcn andere , iixzn honden , feugcn , e^els , ofen^

^.icrs, kranen. fyyaluyycn,tortelduyven, ende diergelijcke onrcdclijcke dieren,leerftucken werden'ontleent,

ende den menfchen tocghepart:, wefende 't fclve een rechte eygcnfchap van finne-beclden , ghelijckyeder

een, die maniere van ociVenmgheeenighlinsvcrflacndc, kcnnelijck is. Ende indien men de faecke wat naer-

der wil inficn , wat zijn doch alle de fcïiaduwen des Jootfchen Godtsdienft anders gheweeft ah cnckele finne-

beelden, dewyle de fclve zijn gheweeft voorbeelden Chrifli, ofte desfclfsrijcksr deghefichtenderProphe-

ten. fonderlinghe van Uzechiel ende Daniël , het Hooge liet Salomonis , de OpenbaringheJohannis , en wat-

ter inden woorde Godes meer is van foodanighe ftoftc, hcefret niet in allen dcelen vecleygenfchappen dcri

fmne-bcelden fcer naby komende ? Eynrlijck , gunftige Leftr , bidden wy ü , niet te willen misduyden , dat

wy dcfelve beelden ende ghelijtkenilfe bcydc ende tot mcnfchelijcke invallen , ende tot Goddelijcke be-

denckingen'tgheheele wcrck door onverfchcydelijck hebben ghcbriiyckt , en dat oock fomwylenmet ftry-

dige veranderingen , 'twelck milVchien yemandt rnochte oordeclcn , heet ende kout uyt eenenmontgebla-.

fentezijn: want boven 't gene wy hier voren, als in't voorby gaen , hiertoe gelcyt hebben , isaentemcrc-

ken, dat wy defe fpekndevryheydt in 't fchrijven , niet beftaen en hebben , fonder klare ende uyrgedruck-

fc voorfchriftendcrhalven in de heylige Schrift ons naerghelatcn , indewelcke niet fcldcn een ende d.e fel'/g

fake, nu ten goeden , ende dan ten quaden , inghelijckenifle wcrt ghctoghcn , ende dat met niet minder \er-
fcheydenheyt, ja ftrijt, van verdracyinge als w y ergens indit wcrck hebben ghebruyckt- Wat ifPjr do ch re-

gel-rechter tegens den anderen gekant als Chriftus ende den du\ Vel r de bcliocder, ende den verdervc.r ? ende
nochtans werden beyde de fclve, onder de gclijckenifle van een keu. in den woorde Godts duydcli'jck voor*
geftelt, To^rw^. 5. ^. I Petr. ^.6.9.) wat iflervvandelijckcr te ghensden anderen ftrijdende, als de Vondeen -Je
genecs-dranck ttgher.sdefelve, namentlijckdelceredcs tuangcliums ? ende nochtans worden keyde de ff;lve
onder de cedaentc des fuer-deefems ons voorgedragen , iMatth. 15-33. • ^°^- f- 7-)

C* o Sien



VOOR-REDEN.
Sien Nvy met onder de ghelijckenifleeensdiefs beyde, ende den ontrouwen , ende vcrkeehdelijck influy-

penden harder, ende den rechtveerdigen rechter Chriltus felfs , in de fchrift afgcbeelt ? (Openb. 16.14. ^^'^nh.

24.. 44-) Sienwy niet onder de ghedaente van de flanghe in de Bybelfche fchnften , den duyvel, endesfelfs-

docdehjckvergif, ende met ecneden genen die de flange den kop vertreden heeft, voorgeftclc? {pcmf.T,. 1.

Openb. 20. i.) Vemandt fegghe my nuofmenoockbreederfoudekonncngaen weyen , ofte metten verftande

vryelijckerdoor ghehjckeniiVen konnen uytfpringen, als mde voren-verhaelde, en andere plaetfen , diem

de H. Schrift te vinden zijn , isgedaen. Al het welcke nochtans, overmits de verfcheyden eyghcnfchappen

allefchepfeleninghebüren, niet allcenlijck fonder aenftoot van yemandt, maer felfs met vermakelijckheydc

desgeeftes , by alle billijcke verftanden kan ende behoort te worden aenghenomen. Middelertijt is 't te ver-

wonderen, door wat verdorveniheydt onfes aerts , ofte liftigheydt des duy vels , het bykomt , dat de menfcbe

al ijdt veel meer oore ende harte leent, ende open heeft, tot, icken weet met wat, gecks-maren ende kacker-

lacken , als tot ecnighc Üichtelijcke betrachtinge. Men ondervint , Godt betert , by dagelijckfche ervarent-

heydt , dat onfe ghemoederen m't verhandelen vande alderweerdighfte faken gheheel flap ende flaperigh ,ja

dom ende onverlUndigh zijn. Ende, intcghendeclvandien, ophet ghewagh van aertfche,gheringe, ende

geenfinsaenfienhjcke dingen, dapper en wacker in de weere zijn : defe, gelijck alle andere onfe gebreckelijck-

hedcn, deHeere, onfeSalighmaker Chriftus, grondelijck wel kennende , t'elcken by-naeft als hyyet fon-

derlinckst'onferfaligheydt dienende wil voordellen, en vanght fijnreden niet aen met eenige hoogeoftehe-

melfche maniere van fpreken > maer gebruyckt veeltijts als tot een inleydinge fijner leeringe, eenige geÜjc-

keniflen van ghemeene ende flechte dinghen ontleent : ende fijn toehoorderen by dien middeltot aendachc

verweckt hebbende , klimt daer na van het kleynemoftaert-zaet, tot den grooten Hemel , ende vaneen be-

lachehjck kinder-fpel , niet alleenlijck tot mannelijcke, maer Goddelijcke befchouwinge , {Matth. i\.\g.

Luc. 7. 31.) Nuwelaendan (om niemant met al te langen voor-reden te verveelen) ghy defe ofte die wulp-

fchejongelinck , die de ydele wafemen uwer jeught met denftadigen deckmantel van liefde weet te beklee-

den , ende , met al te vermetelijcken maniere van fpreken , uwe eygen luften , u , ende andere tot Goden op-

gerecht hebt , foo wanneer ghy in 't eerfte deel van dit boecxken miflchien vinden fult uwe maniere van fpre-

ken hier ende daer lbo wat ingevolght te zijn. Ey lieve, en mifduydet onfe meyningc niet. bulcks dient al-

leenlijck tot weder inroepinge van uwe verdwaelde finnen: dewylewy niet voeren hebbenals eenfdeelsons

felven te oeffcnen in de verandermge , daer wy u hier voren affeyden , andersdecls om andere , die 't begeeren

mochten onferghedachten wat mede tedeyjen, miffchicn of daer door aen yemandt, door d'inbeeldnge der

jonckheydt noch wanluftigh zijnde, de fmake mochte werden verweckt tot hemutten vanberer endegef >n-

derfpijfe, dieden felven, te vooren door verkeerde luften vervoert zijnde, nieten woude genaken ; 'twelck

wy verhopen fullen gefchieden , foo ghy aen denbuytekant vandefen onfen toegefloten Apothekers pot niet

en blij ft hangen, maer den felven openende, de genees-kruyden daer in verborgen uwe bedeckte gebreken

gaettoe-eyghenen. Of wy tot beyde de voorfeyde eyndegherakenfullen en wetenwy niet -, dit weten wy,

dat door Godts genade by gelegentheydt van defe oeffeninghe in ons ontftaen is een vaft voornemen , om met

allemogelijckeneerftigheydt, dagelijcksfoolancksfoomeer , tetrachtentotveranderinge ende vernieuwinge

onfesghemoets ende levens in Jefu Chrifto , den goedenGodt die fulcks weet ende werckt , die onfe ende

eens yeders harre ende nieren doorfiet ende kent , vordere in ons het goede werck by hem daer in begonnen:

den felven goedertieren Godt ende Vader geven wy ons ende al het onfe over , aennemendealfoo een ftil en-

de gheruftgemoet , endeden felven voor befluyt, van harten biddende te willen geven dat defe onfe oeffe-

ninge voort en voort maghuytvallen tot fijns heyligennaemseere , beteringe des fch rij vers , ende ftichtinghe

des Lefers. Leeft dan wie ghy zijt aendachteltjck, \Qx^ztxghefoNdel(jck, oordeelt haijjelijck^tn vaert wel.

/. C AT S.

Mifcejlultitinm cofjfiliïs brevcm.
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AEN DE

Zeeufche Jonck-vrouwen

:

Gefchreven geduerende den voorledenftilftant

van PFapenen.

(^ Hy Zeeuws en foet gcflacht} ghy Venuslantfge-
^^ noten

,

(Want Venus is wel eer oock uyter zee gefproten)

Ghy die metVenus hebt het eygen Vaderlandt

,

Het eygen geeftigh oogh, en mjnneljjck verftant

,

Jonkvrouwen, aerdig volk, die met verholen krachten

,

Een onbekenden brant ontfteeckt in ons gedachten,

Die, met u foet gelaet, en lodderlijckgeficht

,

Een droeve ziel geneeft , een treurigh hert verlicht j

Aen ukomt dit gefchenk, eé beelt der gantfcher eerden,

Dat Venus fone bout, en Venus houdt in weerden v

Aen u komt dit gefchenck, de gantfche werelt-kloor,

Die al haer voedtfel raept, alleen uyt uwen fchoot

;

Aen u komrdit gefchenck , m u leyt doch verborgen

Een ander Vaderlandt, dat eenmael fchier ofmorgen
Sal toonen fijnen glans hier in her aertfche dal

Alsonshetduyfter grafgevangen houden fal.

Dit kint, dit wonder kint, komt na u toegeftreken

,

Want 't heeft u (foo het fchijnt}wat fonderlinx te fpre-

keni

Het komt u feggen aen, in ronde Zeeufche tael

,

Al w atter omme gaet in Venus gulden fael.

Het heeft , doorflim bedrog , my defen boekomdragen
Want 't is van overlang vol alderhande lagen

,

't Isjonck, maer efter fel, het fpot met onfe fmart.

Achidienufteeltmijn boeck, ontflal wel eer mijn

Laetft, als de gulde Son was in de zee gedoken j (hart*

bo quam het dertel wicht my in een droom beftoken

,

My docht wel , aen fijn oog en aen fijn ftueren mont,
Dat hem hetgrilligh hooft niet al te wel en ftont.

Waer,fprakhy, zijtgy nu, waerzijtgy trage Zeeuwen?
Hier voormaels waert ghy kloeck en onvertfaeghde

leeuwen

,

Doen ghy eens voor het lantgingfettenüjfengoet,

En deed' het Zeeufche diep vermeeré door het bloet)

Doen was u Jonckheyt rap , doen haelden uwegaften
De vlaggen van den Ipriet, de wimpels van de maften

,

Doen woondet ghy in zee , en , meer als fy geftoort >

Hebt menigh hondert man geflingert over boort.

Maer nevens u matroos en menigh duy fent helden

,

Was hier noch ander volk dat vroomheytkonde mel-

den.
Dat nieuwe deuntjens fongh, den vyant al te fpijt j

't Is waer , het ging wat rau, maer fo was doen de tijr,

Siet I als 'er oorlogh was, doen vontmen hier Poëten

,

En , nu hier Vrede woont, fo is de kunft vergeten -,

De werelt is verkeert : daer Mars verweckt een liet

,

Vermach defoetemin, vermach daer Venus niet
'

Hoe
! is het geeftigh voick uyt Zeelandt wech getogen ?

Ofzal de bloet-hondt Mars yet boven ons vermogen ?

Neen, ronde Zeeuwen, neen, al heeft de krijgh u lant

In vryen ftaet gebracht, het is door ons gemanr.
Waer Venus nedervalt , kan Mars daer (laende blijven

'

Kan Mars daer immermeer een vrome daet bedrij ven?
Voormy, ickfeggeneen. Geen Lant en kan beftaen,

Indien men Venus rijck wil onder laten gaen.

Siet! Marsleytnuinflaep, maerkomthyeenst'ontwa-
Wat fal het korfel hooft doch inde werelt maken

j (ken

,

So ick mijn boogh ontfpan ? gewis 't en is maer wint

,

So Mars door mijn beleyt geen nieuwe ftofen vint.

De trommel plagh dejeucht tot oorlog op te wecken,
Laet nu een foet gedicht de teere finnen trecken

Tot Venus foeten krijgh , daer noyt het vinnig loot

,

Daer noyt de felle fpies een vryer heeft gedoot.
Het Landt is uyrgepur door al te lange krijgen

,

Laet nu een foeter luchtop defe kuften fijgen
,

Laet nu eens wederom te rechte zijn gebracht

,

DatMars eens nederfloegjdoor zijn verwoede macht.
Gaet let eens met verftant op onfe na-gebueren

,

En wat een grooten volckis binnen hare mueren

,

Befiet wat Hollandt doet , en hoe het queeken kan

;

En hoe het neeringh treckt , en menigh duy fent man

:

Befiet hoe dat het waft door al fij n gantfche leden

,

En hoehetover-al vergroot fijn rijcke Steden

}

Befiet eens boven al wat gronden dat het leyt

,

Waer door Het alle dacgh wort verder uyrgebreyt.

De vonden altemael die hier toe mogen ftrecken

,

En wil ick voor het volck niet al te verr' ontdecken

;

Een moer ick evenwei hier brengen aen den dagh
Om dat het defe kuft te nutte komen mach ,

Jn Hollant is een volck dat met een acrdighjocken

,

Dat met een foet gedicht een yeder weet te locken

,

Tot ick en weet niet wat , tot onbekende min

,

Die fluypt dan in het breyn, en neemt de geeften in.

Daer fingt //ryöi; , onfevrient, al watdefoeteGriecken

Gedreven door de kracht van mijn gefwmde wiecken

Oy t fchreven voor dejeught , en dringt de vryers aen

Meer als oy t eenigh geeft te Romen heeft gedaen.

Daer is een geeftigh Hooft , dat met fijn herders-klachten

Doet yder, die het hoort, na foet gefelfchap trachten j

Hier by komt F.redero, diejockt in boerfche tael

,

En treckt tot mijnen dienft de Nymphen altemael.

Noch zijnder over- al veel foete toover-pennen

,

Die tot de fachte min de rauwe jeught gewennen

;

Siet daer een goeden vont , v^'aer door het Vaderlant

Geduerigh wort gebout, en op een nieu gemant.

Maer fegteens,Zeeuwé,fegr, wat is hier oytgefchreven

Dat yemant tot de min een fpore mochte geven ?

Ik weet doch evenwel dat hier geen kunft ontbreekt

,

Maer 't is verholen vier dat onder d'aiïen fteekt.

Ick weet dat Zeelandt is een winckel van verftanden

,

Maer wat daer yemant dicht,dat houtmé in de banden j

De nacht bedekt het werk , en nicmant mach het fien

,

Maer hiet ick Venus kint 'ten fal met meergefchien

Ick weet dat onder u zijn veelderhande faken

,

Die ook een ftege maeght wel gaende foude maken

,

Ey laet dan u gefangh eens komen aen den dagh :

^^aerwaerom bid ick doch, daer ik gebieden mach?

Langht hier wat dienftigh is voor onfejonge dieren

Dir fprack hy , en met een foo greep hy mijn papieren

,

Hy bontfe met de pees van zijnen boogh te hoop,

En feyde : Vaert nu wel , en fteldet op den loop.

(** >) Wat



Wat waflerom te doen ? eylaes ick moeftet lijden

,

lek dacht in mijn gemoct ick wil den lecker mijden

;

Ick vreefde lijn geweer , dat , fchoon al ifTet kleyn

,

My dickmael heeft geraeckt totaen het innig breyn.

Dacrftreeck dejongen heen , met al mijn oude ftucken.

En gingh het meerendeel in hacllcn laten drucken ;

Hy wouder platen by , en oock lijn ey gen beek

,

Waer door hy memichmacl dejonge linnen fteelt.

Doch , naerick was bedaert, en hy nu wech gevlogen

,

Doen riep ick overluy t , de lecker is bedrogen ;

Want ofhy fchoon al greep uyt zijn geheele macht

Ten falder vry niet fijn gelijck hy heeft gedacht

,

Want mits hy befigh was om diep gencegh te taften

,

Soo nam hy dingen met die hem toch niet en paften ,

Hy meynde gants het boeck was voetfel aen de min

,

Macr neen , vriendinnen , neen > daer fchuy It wat an-

ders in.

Men vinter niet alleen de mallejeughtbefchreven

,

Daer is oock nutte leer , tot al het vorder leven v

Want naer het apen -fpel van Venusdertel wicht)

Soo gaet het tweede deel tot aen den Zeden-plicht.

Het derde Icyt den gront om hooger op te rijfen

,

En gaet de reyne ziel totharcn Schepper wijlen

,

Verfoeit de lofle waen,en,door een ftil gefucht

,

Klimt uyt dit nietich ftoftot boven inde lucht.

Ghy liet dan hier een werck , dat dryderhande dingen
Komt tooncn aen het volck , en in de werelt bringen

,

Ghy fiet een fclfaem boek dat eerft den vryer fpeelt

Maer dat haeft rijper wort. en beter vruchten teelt.

Daer is een fceckertijt voor allejonge lieden

Om aen een lieve macght haer gunft re mogen bieden i

Daer is een feecker tijt wanneermen koten magh

,

Maer 't is oock eenmael tijt te laten dat bejagh.

Al ftaet daer Vcnus foon hierop het boeck gefneden

,

Van yeder een geftreelt, van yeder aengebeden

,

Soo ghy het evenwel in alle deekn leeft

,

Ghy fulrer ftofle ficn die Venus brantgeneeftj

Ghy fulter ftofle fien ten goede van de zeden

,

Ghy fulter ftoffe fien tot voetfel van gebeden

:

Het dertel kint bewoont alleen maer d 'eerfte fael

,

Ghy danofleeftetniet , ofleeftetaltcmael.

Ad Ampltpmum Conjultiflmumque Virum

D. JACOBUM CATSIUM IC
Coqnatumfuum , (f Popularemfiper Emhlematihus ah ipfo edttis.

QUis novus in noftras oras tranfmiflus Apollo

Ambrofium canit ore melos .•' quaï belgica Suada

Detinet attonitas divino carmine mentes

Velbrutas tra£tura feras ? non fuavius olim

Orpheus in fylvis, nee in a:quore lufit Arion.

Quidmihi, quidGrajosPallas TritoniaVatcs

Objicis, aut Latios extollisRomaPoëtas ?

Non cedit tibi Belga catus , nee littore Deli

Siclicet i Egxo nee natus in xquore, nufquam
Catziusantiquoconceditproemiafa:clo.

Difcite noftrates quantum quoque noftra leporis

Lingua ferat, quos illa favos, quod fundere neftar

PolVit, & ut facili fleclat modulamina metro.

Blandum Nafo canit, blando fluit oreCatulli

Mufa falax ,m ifcet variis prudentia flaccus

Verbajocis, vitiumqucvaferpreftringitamici.

Bucolicis infignis oves, oviumque magiftros

Theiocritus dum pafciragrislepulillimafundit

Carmina, & omnigcnx genium depingit amicje.

Omnibus infidi pallim cantatur amoris

Ingenium crudele , procax , furiale ,bilingue,

Lege, modo, rationecarens, tacitoquemeatu

lUinieusPaphio fallax fuatoxicafuco.

Vos ego Pieridcs teftor quod Gra:cia tota

,

EtLatium, totufque Helicon confederituno

Peitore, & hac noftra Paphix ludibriagentis

Incipiatjam voceloqui , dum ftringit in arftum

Catziusübfcuro teftos Emblemate fenfus

Scaldi Pater, noftras quiprxterlaberisovas,

Illius,atquemea: prima incunabulavita:,

Phoenicigratare tuo, tantoquefuperbus

Plaude viro , celebremque tui cane rans alumnum

,

Quiquidfitpulchrum,quidturpe,quidutile,quidnon,

CaftiuSj&miliusdoftoNafonerccenfet.

Mattiacimiramuropus, miramuracumen

,

Et lingua noftratis opus, Venerefque Pelafgas

,

Et latias, fic quodcunque utrobique leporum eft

Pofte fuo nottros refonare idiomate Belgas.

lila Dionieae molliflima corcula feftx

Carmina dofta ftupent, nequeunt fe explereleguiido

Infidias quas neétitamor pharetratusamori

:

Hic etiam quod difcat habet prudentia folers

,

Etcivisprarceptacapit, ftcmolieOiones

Excipit officium rigidi cenfura Catonis

:

Moxque alias iterum in formas meus vivida Catzi

Verfa facros aperit fenfus -, tabulifque fub iifdem

Cafta Venus , divina fides, prudentia proftant.

Scilicet in triplices (hxc vitx tempora noftrïc)

iï,tates partituropus : Pars primajuventx

Gaudia ,& imbelles argutè taxat amores :

Altrafapit, monitifque virum civilibus implet

Virgineos defuetajocos : Pars tertia canos

,

Grandcevumque fenem ftudiis cxleftibus orat.

Hacc canit , hxcdodo ore fonat, neque linguaPoëtx

Sufficit una , triplex fua format acumenia ferme

,

Et Belga , & Gallus loquitur , mcdiufquc fuperbit

Romani decor eloquii. Bene prxmiavati

Sunt data , & emerita circumdatx tempora frond*.

Nos quoque virtutum , Catzi, levis umbra tuanim

,

Ire luas etiam in laudes, & dicere grates

Cogimur , 6c facili tibi vota rependere verfu,

Donccamorgeminosinmundoneftetamantes,
Donecamormorum,vitxqueadolebithoneftcE,

Donec amor pietatis erit venerabilis orbi

,

Atque hominum varia referentur imagine cafus,

Vives 6c vivent iftis tua carmina fcclis.

K^irimtu Hofferus.



DANIELIS HEINSII
In Emblemata cUrijf. Coftfulnpmic^ueVirï

D. lACOBI CATSII IC'K

Epigramma.

\T Idit & ingentem mirata eft Itala tellus

Alciatum , tand mente fuperba vin :

ScH tonac , &: leges facundo ediflerit ore

,

Seu Themidis dignum numine condit opus.

Hunc quoque ludentem , fed (eria , vidit , & illi

Delufupalmam, fedfapiente, dedit.

Alciati curas &: feria vicerat ante

C A T s I V s i ad iufus nunc & amoenx venit.

Hic quoque, fed triplici palmam fermonemeretur)

Ut ter fit viftor
,
qui femel ante fuit.

Au Tres-digne

a Honneurs& Bowhcurs , Ie Tres-dooie Seigneur

I A Q^V ES C A T S , I. C
Sonnet Encomiaftique

Surfes EAIBLEMES tri^ltques.

MOn Dieu m'ayantoüé mon loyfirdejadis'

(Quand je rendois Angloizdu Bartaj Sc fa race)

I'avoizja (iit adieu aux Dames dt Pernaflc
j

Pour miëux m'accommoder a ceux a qui je fuis.

Mais, non-obftantce vceu,meretenirnepuis

De maintefois mirer , & admirer Ia grace

Des chantres grave-gays , dont la voix haute-bafle

• Tire de Terre au Ciel les bicn- nayz beaux Efprits.

Tel , tel es tu , mon doux-dofte-divin de C a t s

,

Qiü , en fin medicin ; fucrant , dorant tes dofes

,

FaisavallerauxtiensfainesSc faindes chofcs

,

Dont, fans c' efi art, grand part taftcr ne voudroit pas

,

Pourtanr, fi bien meflanr avec Ie doux l'utile

,

Tnple Laurierj'appends a ton tri-lingue ftile.

lofuah Syhejler.

K^d Amplijiimum OrnAtiJiimumque Virum

lACOBVM CATSIVM I.C.

Hominem triplici Emblemategraphice cxprimentem.

A Mphitryoniades cluet inclytus.unam aniraam quod
Exuerit triplici corpore Geryonis

:

Te quantó major, C a t s I cate, adorea luftrat j

Qui triplici corpus unum animas animd

?

Scihcet hoc potior Genii vis enthea nervis

,

Hac maftus veterum robora fumma prxis.

Artubus utqlie alii êc nervis prarconiacaptant

,

Sic graphicis furgant artibus illa tibi.

AD E U N D E M.

QUi ludens , tetricas ut demat pe£tore curas^;

(Quasconfultorei curia quafque parit)

Erudit
, 6c triplici conformat pe£toragnome

;

Qu^ genus omne hominum promonuiffe valet-

Seria quanta dabit , quanra dabit indole digna j

Si vacuiis nervos tenderit ingenii

!

L.M. F. I.Lyr'atu.

Gedicht ter eeren van den llooghgeleerden Beer

D. J A C O B C A T S,

opfijne Konfi-rijcke Sinne-Beelden.

C^ Elijck den Medicijn aerdfinnich doet bereyden
^-'^

Sijn bitter heelfaem kruy t, met een verfoeten fchijn

Om,door een vroet bedrogh,den fiecken aen te leyden
Tot den bequamen wegh, als die onwillich zijn

:

So gaet den wijfen C a t s ons ongetemdejaren
/ienvoeren tot de tucht, door 't lock-aes van de Min

,

En brengt de wijfe deught ,die qualijck waste paren
Met de bloetrijckejeught , vermomt enfluypend' in j

En leert, met aerdich dicht, hoe met verloop van tijden

DeMin totEeren-fucht.deEer totGods-dienft klimt;

En hoe de Deftigheyt en Gcylheyt t'famen ftrijden

,

Hoedatdcnlaetftenftant, deneerftenoverglimpt,

't En was geé dertel vier , 't welk hem heeft aengedreven
Te beelden in 't begin vrou Venus , of haer kint

,

Maer door een hoogerVyer geprickelt, heeft befchrevê

Hoe dat de liefde Godts de wereltfch' overwint

,

Als hy in dicht, en prent, feer konftrijck weet te malen

,

En drucken on(en aert en onfe zeden af;

"Wel driemael dobbel eer moet hy te recht behalen

,

DieZeelandt, opeen dagh^eenkleyne Wereltgaf.

L. Peutemans.

Op de drie Boeckcn der Sinne- bci. Iden van den Ed. Heer

D. J A C O B C A T S.

'\\J Iltghy een Venus fien , een Venus die van boveil
' ' By d'oude wcrt gefeyt, te zijn gekomen af,

Urania genaemt , een die eerlt wetten gaf,

En toornen in de Min , van yeder een te loven

;

Wilt ghy fien Venus Kint , maer 't befte van de fweé
Die Venus heeft gebaert , dat wacker, eerbaer , Maetje

,

Dat met een foet ghelaet en met een aerdich praetjc

Wel bey It , dat heeft het noch behouden van der zee ï

Maer'tbeylt in eerbaerheyt: denand'reniseenlecker.

Die niet en weet dan quaet, en rechte guytery

,

Hy tacketeylt te veel, hy jockt en fcherft te vry

;

Is yemant wat befmeurt, hy maekt hem drymael gecken
Dees' is van ander ftof Of wildy gaen wat voort

,

En mercken hoe bequaem de Leer van goede zeden
U hier werc voorgeftelt met beelden en met reden

,

Neemt in de hant dit werck, ghy vint 'et alfo 't hoorc.

Terwijl den argen menfch met al fijn kromme fprongtn

Der volcken ampt en plicht verdonckert en verblaut

,

En 't rechte zeden-fnoer aen hondert ftucken knaut

,

En heeft van 't Burger- recht alvry watafghcdrongenj

So gaet u defen Boeck feer heerlijck ftellen veur

,

Hoe wy met eeren by den and'ren fullen leven ,

Hoe veel men aen de Ker of öaet-fuchr moeten geven

;

Hoe wyin vreuchtgefteltzijn fullen engetreur.

Terwijlen 't dolle volck 't rijck Lucifers weer bouwen

,

En willen \veten meer, als die haer 't weten geeft

,

En willen fien, dat God voor ons verborgen heeft,

En nemen iil veel meer als 't hart hun kan verdouwen.

Siet hier dit kloek verftant,dat ruckt met fijn gedicht

Ons herten op en leert al ftichtelijcker faken >

En gaet ons in den geeft , met trooft en heyl vermaken

,

En doet ons heffen 't hooft na 't alderhooghfte licht.

Men heeft tot heden toe gekneutert en ghekeven

,

OfZeelandt oock wel zou uytbrengen een Poet.

Ehtotopdefendagh niet veel men noch en weet,

Die in de Poëfy den geeft om hoogh doen fweven

,

Maer nu '\s ons gebreck gebetert met gewin

:

Een is 'er ons als drie , driedubbel is ons eere
,

(leere

,

Ghy vint in fijn Gedicht, Vreuchc, Deucht, en heylfaem

Heyl in de ziel, en Deucht in 't leven,Vreucht inMin.



Gedicht ter eeien van den hoogh-gelecrden

D. I A C OB CATS,
op fi)n Konjl-rijcke Sinne-hcelien.

I^E Min en haer natuer, haer eygenfchap en kragh-

-*-^ ten-,

Des Borgers fchult en püght , en (edenrijck betraghtcnj

't Vermaken van de Z\d , de wegen naer om Hoog:

Stelt ons dit kunftrijk boek in reyne dicht voor d'oog.

Dies ghy , 6jeughdich Volck, in t minnen onervaren,

Verraden van uoogh, bedrogen van ii jaren,

VVien,dooreendomnie kracht,Natuer gevoelé doet,

Veranderingh' van fin , verwiflclingh' van bloet

;

End'ghygefet'ter Volck , die met verftanten reden,

Naer wijsheytsEvcn-naer, dijn paden wilt betreden,

Dien tot behout end' heyl , de Horgeriijcke wet

,

Als recht-fnoer van u doenend'laten is gefet

;

Ghy ook. O hey ligh volck, genomen uyt veel voicken

,

Diefteets.methercen fin.gaet dringen door de wolken,

Tot in den Hemeltoe^ die'swerelts Doen veracht.

Om dat u ziel, hier naer, een beter Goet verwacht:

Komt hier, komt alle dry , en brengt yets tot vereering'

Van hem , die Dicht en Prent , een y der ftelt tot leering'

Komt hant aen hant , end' eer hem al u leven geeft,

Die , tot vermakend' leerjdic Boek gefchreven heeft.

Ter eeren van den felven.

Du tot vcrmaek encC leer. Dry dingen heeft befchreven.

De Minn\ de Borger-flicht , enJt V Geefielike levens

Wie naifcht hem niet, met my Dry dingen totfijn loon ?

De Mm-vriighty Borger-ecr , end^ cheeflelijcke kroon.

lAC. LVYT. I. C.

Aen denHoogh-geleerden

D. I A C O B CATS,
OphetBocck van fijn Konft-rijckeSinne-beclden.

Fan dnYclcke/JjngiinJl my een v: reert heeft.

T) en ick,ó C A T S!de eerft.die ghy dit Bocck vereert?

^ 'Soo fal ick zijn de eerft , die dacr uyt werc ghclcert.

Te fien de feylen die ick in mijn groenejaren

Bedreven heb , die zot , doch nimmer geyl en waren,

Enfteyghcn hoogerop, verjagen wulpfe Min,
En halen in zijn piaetsdecrwaerdc reden in -.

Die lalden nevel.door haer glans,wel doen vcrdwynen
Van longe domme leught.Dan fal ick niet het fchynen

Van vele dingen ; fdaer het de meer deel van de Lien

Haer aen vergapen) maer het ware Zijn , eens fien.

Dan fal noch Hoop , noch vrees , 't gemoet niet meer
ontftellen,

Begeert van Rijckdom , Staet , noch Eerfucht , my
niet quellen.

Ift niet belachens weert,dat d'arme Menfch fo wroet,

En flobt , en flooft, en fweet, om onnut overvloet?

Ift niet befchreyens weert, dat menigh wel foii wagen
Goet.bloetja Ziel,om een dienftbare kroon tedragen ?

Dits Redens eerfte les : en als ick die wel ken

;

So falfe voorts gaen , en my leeren wie ick ben :

Meefterfle,doet u beft ! Maeckt , bid ick , my afkeerigh

Van ondeught entotdeugt,heelneerftigenbegeerigh,

Maeckt dat ick met mijn felfs , en al de werclt fpot

,

Enftel , voortaen alleen mijn hart, en hoopopGodt.

(^nna Roemers.

KLINCK-DICHT,
Op de drie -fmnigheSinne- Beelden

Van den Hoogh-geleerden en \^chthiiren H EE R E

D. lACOB CATS.
HOe in des werelts loop den menfch fich heeft: te dragen

,

Wijft ons dit aerdigh werck met Dicht en Beelden aen.

En hoemen van 't begin ten eynde toe moet gaen

,

Om Godt, en oock den menfch in alles te behagen.

Eerft , hoe een jonck ghefel met konften fal bejagen

Sijn Lief, fijn tweede zieL fijn vreught, fijn harten luft.

En om fijn hevigh vyer met eer te fien gebluft,-

Hoe hy 't met heus bcfcheyt een aerdigh dier fal vragen. .

Maer wonder boven al ! een en het felve beek.

Een en de felve ftof (merckt hoe de Geeft hier fpeelt)

Leert ons een Borger-phcht , en oock Godfaligh leven.

Wel aen dan! hicrisfpijs, waer med' kan zijn gevoet

De Min, het Burger-recht, en'tChriftclijck gemoet;

Dies wy , ó groot verftant! dry-dobbel lofu geven.

S. de S^ivaef.



^

%'

S I N N E-
E N Ê

M I N N E-

BEELDEN,
VAN

C A T Z.



M
Het deel "^il zjjn geheel,

TT" Raeght iemanthoehet komt dat allejonge finnen

^ Haer fnellen uyter aert , haer ftellen om te minnen

,

Die kapp' een ael in tween» en ftae een weyniglittil

,

En fie hoe yeder ftuck fich weder voegen wil.

Godt heeft eensvan denman een ribbeweghgenomen.
En daer is voor den man een vrouwe van gekomen

:

Siet hier uyt rijftde min, en al haer foet bedrijf.

Het lijfwil naer het deel , het deel wil naer het lijf.

Quod perdidit ^ optat.

"T Oemïneumfociofuwpjtt de corpore corpus
-- ^uimare ,qmx'erbo condidit afira, Betis:

Indefurorjuveni^ teneris calor indepuellü

,

Inde thorificiuwfcemina virquepetit.

^utdmirttm , Iwvenes ?mprifttnafatareverti ,

Atque tterumfieri quodfuit , optat amans.

AnguilUmftfortefeces , fdtt UUper herbas

,

EtfatAgitjungi , qmfuit ante, loco.

La pan loeut fon entier.

\ 7" Eus til fcavoir , Amy , pourquoy la douce rage
^ Nous poufle par amour au port de mariage ?

Efcoute la raifon , l'amant qui eft blefle

Se vcut unir au corps, dont il eft desmeftibre.

Ontijdigh mal. Is niet met al.

A L kapt een ftaele-bijlden paling in de leden

,

•^-^ Al is hem fchoon dekop ten vollen afgefneden,

Noch fpringt hy om end om, hy wifpelt op den blok,

En, fchoon de dootgenaeckt, hetfchijnt hem enkel

Daer zijnder in het lant die ,in haer oude dagen, (jok,

N och dertel willen zijn , en malle liefde dragen

;

Maer al haer fot gelaet en is maer enkel waen

,

Want naer een korten tijd het mallen heeft gedaen.

Incaffum furit.

\ 7" Elcaput AnguilUftriElm licet auferat enfis ,

' IIU tarnen lacero corporepulfat humum

,

lila tarnen caudanon dejinit ufque movert ,

lila , licct'vitadeficiente,faUt.

Hxc tibt 'uivafenisjït luxuriantis imago^

Cuifurit in trcrnulo corpore dirus amor

:

Ah .' rnifer est
, quicu7iquefenexjuventlia traSlaf ,

Et mariens , mortisfe tarnen ejfe negat.

La fin de tie ne "peut follie.

T 'Anguille faift des fauts , bien que la pauvre befte

-*-^ Au corps foit mutilce , & n'aye pomt de tefte.

O Sot vat'enmourir, nefaiftc plus l'amant;

C'eft chofe fans raifon un vieillart follaftrant.

Ortus cunctafuos repetunt ^-ntatremque rcquirunt

.

Gruter. in Sentent. Etliico-polit.

Amantis anima in- corpore haud 'vtvttfuo.

Namfmul ejfecuptt, quodfmul antefuit

.

Virgil.

Ejlmollisfammamedullas
Interca , ^ tacitum vivitfubpc^ore vultms.

IN



I N C A S S U M
Sunt ccrta renim tempora

,

Sunt 6c animorum motibus
Vicefque crebrx fub polo,

Queis ftant caduntquefingula.

^T On indecorum modo, fed ^perinttofumfctiUfcivere.^
-*-^ pr^fertim in amorihus. Indecorum j nihil enim tam

ridiculum quamjïhomo tremulus , canus , edcntuhis vi l{ut

ille) pafjd rugo/ior U'va , juvenum more amatorcm agat. ^

rernitiofum ; ufus enim ^ rationes Phyficx cUmant homi-

nemfenem ^juvencuUm in amorihus hahentem , ciüdo (jr

humido pri'vari , adeo ut brevi toto. ifld mïlitid fine gloria

defunclus , hoc Epitaphium morturn z'iatori exhibeat >

Occidkamando
Excepit tepido qux mea membra finu.

^ua}ito rnelius Abrahami nxor ; Pojlquam 'vetula facta

fum , inquit , num mthi 'voluptas ? JOuin tu potiu-s quifquis

es, mi Senex ,

Puerishsccfacrarelinque

,

^, cum Sophocle mthi effare ; Bona verba , 6 Viri , liberjam

faciusfum , i^r ah tnclementibus iflis acfuriojïs dommis xta-

tis beneficia aufugi ; i cl cum Sapicnte ïi^hrxo :

Quin ipfa fert dies modum
Amplexibus , &: ut naufeet

Quisexpetita ad ofcula.

^and on ejljeune , on aime enfol:

,^uand 071 eji vieil , quiaimeefifol.

F U R I T.

A Lle dingen en voegen niet tot aller tijdt. 't Ts niet
•^^ alleen onbetamelijck , maer oock fchadelijck voor'
een bedaeght man , fich over te geven aen de ontijdighe

malligheden van Vrouwen liefde. Onbetamelick ; want
niet lbo geckelick,als dat iemant.deKcrck-hof-bloemen
alrecde in menighteop het hooft dragende, noch met
dwaesheSen derJonckheytbeHg is. Schadelijck, want
beyde reden en ervareiitheydt leeren ons , dat fo iemant
met een bevende hant een eerft-ontluykende Roosjcn
derfafplucken , dat hy de lucht daer van niet en fal kon-
nen verdragen j maer veel eerden kughdaervanopde
borft krijgende, wort in 't getal vanVenus Martelaren

overgefchreven , en verdient , foo doende , dit oft dier-

gelijck Graf-fchrift

,

Diemy omvrng in harenfchoot

Die heeft uyt üefdemygedoot.

Hoe veel beter leyde Saraj Saltck metrvellujl omiraen

nuickoiithen?

Wel aen dan, goet out Man ,wie ghy wefen mooght,
fetjonge lieden dien handel over, en (eght met Salomonj
In den arm nemen heeftzwijnen tijd, en i'trre daer uan z,ijn,

desgelijcx.

Corn. Gallus

:

Turpefeni cultus nitidi , vefiefque decors

Atque etiam eftipfum crimen amarefenem :

Cnmen am,arejocos -^ crimen convivia , cantus

,

O miferi ! quorumgaudia crimen habent.

- Lijt^fonderjpljt.

KApt vry een Ael in tween,hy fal noch efter fpringen,

Hy fal met aUe macht deleden omme-wringen,

Hy trotft, oock even dan , hy tert den harden noot,

Hy leeft, gelijck het fchijnt, te fpijte van de doot.

Ghy, als een hoogermacht wort tegen u gedreven,

Soolijt'etmetgedult j waertoehettegen-fl:re\ en ?

Sijght neder in het ftof, en toont een buyghfaem hert,

"Want die onwilligh lijt , die lijt te meerder fmert.

Nil juvat obniti ?

A Nguillamfimucrofecet ,fidividat enjis

,

•^-^ lila repercujfam corporeplangit humum
j

Illafurit mariens : fefeque inpulvere verfat^

Ettacit£ non vultfuccubuiffeneci.

^uidjtivat obniti , cum tefors durafatigat ,

Velrumpitproperam de Tribus una colum ?

Flecfe caput , tacitaque latuspermitte dolorii

Non totus mifer ejt
, qui mifer ejfepotefl.

ttAu' totirmentnecefjkire j Rien, quefottfff'ir ^ taire.

"^TE prens avec regret les maux de cefte vie

,

-^ ^ Car regrimber ne fert , quand nous Ie ciel chaftie >

N I L J U V A
T Nterjjgna hominis "oere renovatipr^ecipuo loco numeran-
-* dus animus humilis , ac patiens calamitatum c^ injuria-

rum, nee enimpcrtinax ac rcfraciarim quifpiam chrijlofefe

cogitationesfubdtdijfe pro explorato unquam haberepotej}.

At quorfum , prccor , hic pervicatia? affiiciionibusfane

Deus 'uelfxercet , 'velprohat^ velcorrigit ,vel honore afficit

fuos , utpote in hoefmiles cosfaciens ipfiFiho. dementiffi-
mus enim Parens ex altdprovidentt^ fpecula quidunicuique

nojtrum conyeniatpLme acplene cognófctt , ^quodconve-
nire novit^ accammodat. Aiiferabilc "uero remedium efl^ohni-

tendijludium , é'plorandi lajfitudo ; cum melius Dei timor

hlfee medeatur: Is enim addifinam yoluntatem (^pater-

nam affectionem , tanquam adfacram anchoram , confu-

giens , non patientia?n folum ,fed é- gaudium , imo ^gra-
tiarumaclionem, exipfs afficïiombus produtit inonfecus
AC medicus ex -xiperis Thcriacam ; adeo ut , tanquam triuni-

phans , plena ore tandem exclamet , Vta crucis , yia lucis.

Chryfoftornus

:

Generofiefi animi , cum undiqueproyoceris ac pungarisj

*quo animo acerbitates omn, sferre.

Nobile ytcendignus eftpatientia , yincit

^uipatttur jf yis vincere , dtfcepati.

AbbaifTe toy plustoft , avec un humble coeur

,

Qui fouffre par defpit augmente fon malheur.

T OBNITI.
'tT S een van de byfonderfte ken-teyckenen eens ver-
-- nieuwden gemoets , dat men in fich gevoeleeenne-

drige verdraeghfaemheydt in alderley befoeckinge, ons

regelrecht van Godt toegefchickt , ofte door middel van

de menfchen aengedaen j gelijck in het tegendeel van

dien een morrende en tegenftrevende onverduldigheyc

met anders enkanverftaen worden uyt te wijfen als een

fodanigh herte , dat noch fij n gedachten niet en heeft ge-

vangen gegeven onder de gehoorfaemheyt Chrifti.

Maer, ó lieve, waer toe hier een ftege onverdraegh-

faemheyt r nadien de goede Godt de fij ne plagh uytver-

korente maken in den Oven der ellenden? gewiflelijck

de vermoeytheyt vanjammeren is een gantfch ellendigh

behulp-middel voor de gene die lijden moeten ; daerde

ware vreefe Godts uytkomft geeft in alderley benauthe-

denj want iemant, doordcfelve, fijn toevlucht nemen-

de tot Godes vaderlijcke fcrgeover de fijne, weet niet

alleen recht gedult, maer oock blyfchap en danckfeg-

gingedaer uyt te trecken , feggende geftadclijckin zijn

herte tot fij ne vertrooftinge

,

Hoeftvaerder lot

,

Hoe naerd^r Godt.

A 1 QJJ A



Q^U A NON N O C: E T-

I I.

Grijp}'et svcljjoo is 'c m:',erfpd.

"LT Et brandt-hout en de Min zijn nvee verfcheyden
-- -* faeckcn

,

Maer op gelijcken voet van ieder aen te raecken j

Want ofmen naer het Vyer , ofnaede Minne fpoet,

Daer is een feker konlt hoe datmen grypen moet,

Taft daerhetleyrengloeytjghy fulthet iaten vallen;

Taft daer het niet en brant , foo is 'etom te mallen :

De liefde, foetejcught, is, ick en weet niet wat,

Sy dient, ofdient «niet, na datfe wort gevat.

Qua non nocct , arripe.

T) Arsfudii tgne cdet,pars altera ncfctaflammx ejl

:

Hac impune manu tangitur , t/Ia nocet.

Dextra iwluptates Venerisfent , altera cur^ts :

Hincju-vat , altgertfax nocet tnde Dei.

£lige
j qmfquis amM,fed, qu^ju-vat, eligepartcm :

Ipfe Cupidofacem , qua caret tgne , tcnet.

Trijlia Democru tfalfo delude cachinno

,

Lttde^jocm Venm efi \ niitnftludus , Amor.

En hienpnnant , r'aurtii tourment.

QUi bicn prend Ie tifon Ie porre fans domage.
En bien hanrant l'amour , ne fcntiras fa ra^^e :

Pour voir des tes deflems heureufcmentle bout.
Manie bicn ton cas : Ic manier eft tout.

Plautus:

Amoré-melle.^
é-felle ejlfuecundijftmuj.

Eurip. Amoresnimii
Cum accijferint , non bonamfamam

,

Neque yirtutem attuiere

Homintbtis : fitemperata accefferit

Fenus , nonaltaBea.

Adeo gratiofa.

Slaet de handt , daü V met en brandt,

'tT S twee-fins aen te doen al watje kontbedencken

,

-*• Grijpt hier, 't is fondernoot; grijpt daer, het fal xj

krencken

:

Wie is 'et die tcrftont de vingers nieten fchroeyt

Indien hy vat het houtj uyft daer het Icyt en gloeyt ?

Invreughtisdickmaelpijn, in plagen, volle zegen;

Ten is niet inde faeck, maer aen denman gelegen.

Wel, draeghtdanmetgedultalwatden hemel doet,

Sijtwilligh, datje zijt, en datje wefen moet.

Omnia in meliorem partem.

T T Ine ruhet ignefudes , nu/lis crepat iniefayillis ;

-'- -*- Hincpotent tangt^fauciat inde mattum.

Res humanahtfrons : tUy quajuyat y arripe quidquid

Te fuper iStherea de regtonefluit.

Danmafuum lucrum ,fuagaudix luEtushabebit^

Exctpk incumbens ^fifapienter , onm.

MorofumnecUtajuvant y ©-, rideatorbit,

^uodgemat ille tarnen , quodque queratur , habet.

•Tout au meillieurhout.

f~^ Omme un bruflant tifon , ainfi la vie humainc,
^^-^ Bien prife&mife avant, eft manie fanspeinc.
Dejoye , &: de bon-heur , n'aura jamais defaut,
Qui bon& moeur advis oppofe a tout affaut.

De Bayf

:

Cupidon pour dieu adoré,

Tire d"un petitarc doré
Deux traidts de differente forte i

L'un d aix rend l'amour honoré,
1 1 l'autrc rrouble 6c malheur portc.

OMNIA



o M N I A IN M E L I O R E M P A Pv T E M.

A PpoJiüadrem,de quit hic agimtis, dixijfe mihi vtfus ejl

•^-^ Epicietus-, uniïmqua?nque rem habcre atifam fu/im, Ca-

que appreheffder.dam ejfe ei , quifeUciter hac utryelit \fcire

tnim quorfum quaque res fheBet , ^ quis ejusjit ufus , non

minima, pars eJl civilii Prudentie. Apis ex Thymo , herha,

amarijjima, fuavi([imum mei extrahiti Hintdo contra, ex

fanocorporc titiofumfangmnem. Sapiunt^rtieó. quidemfcn-
tentia , kok qui ex Ut is trtjlta , fedqut ex triftibus Leta 710-

runt elieere. EchinifemperJpwis involuti(km -^ quid mi'-

rum ? cum easex feje gignant. Magna pars hominummi-

fera ejl , non alia de causa , quhm quia ejuerultis tpjis eji ajii-

mui. Meltus Cxfar , qui in terram prolapftts etiam cafum

fuum henigrie mterpretatus ejt , Teneo , inquit, te Terra ma-

ter; quodque morojior diquis m.alipréefagiiloco habuiffet, ille

in 'vtBort£ bonum omen , non minus lepide, quam animose,

(onvertit. Et Zeno omnibus rebus naufragio amtjfis , lubet

meEortuna, inqutt, expeditittsphilofophart.

Ovidius

:

JLeveft, quodbenefertur onus,

Sencc. de Tranq.

Ajfuefcendumejl conditioni (uA , é" <J»^'^^"idhabet circa

Je commodi , apprehend.endurn : i'nuentes in quovis intxge-

nere oblecfamenta, er remiJJiones,cr voluptates. Nthil tam

Acerbum ejf in quo non ^quus animu4 folatium inventat.

Belbld. Axiomat. Philofophico-Theolog.

Cur quidamJuntdivites y cur alii rnendici , amboprobi?

quia nihilrefcrt utruwvisfies ,Ji utroquefcivcris uti.

A Lle dingen, feydtEpidctus, hebben hare handt- ha-
^^ ve, endiefe wel handelen wil diemfedaer byte grij-

pen, 't Recht gebruyck der dingen wel te vcrftaen, is een
van de nutfle wetenfchappcn des burgerliicken levens.

De Bye treckt foeten honigh uyt bitteren Thym , de Yle
ofte Bloetfuyger bedorven bloet uyt een gefont lichaem.

Wy fe heden lu'ygcn foet uyt bitter,dwafe bitter uyt foet:

den eenenis goets mocts , lelfs midden in fwarichedcn,

den anderen klaecht enknaecht hem felven, oockdan
als 't hem wel gaet , foeckende altijt een knoop in de bie-

fe,en (fomenfeyt) een manneken in de mane. Een Egel

draecht het lijf vol flekels -, is 'twonder : hy brengtfe fel-

vcr voort. Veel werdender gequelr, alleenlijck dacrom j

om datfe een quellijcken geeft hebben, 't Is moeyelijck

met iemantom te gaen , die alle fwaricheden inkropt eii

.

ter herten neemt , alle vermaeckelijcke dingen daerente-

gen ongevoelijcken laet voorby gaen. Weg Egels, wegh
Ezels. Hoe veel beter dede C^far, als hyteraerden ne-

der geftortzijnde> fèlfs fijnen val fich ten goeden naduy-

de j lek höude u vaft , ó aerde onfer aller moeder , feyde

hy i treckende tot een voorteycken van toekomende
overwinninge , dat een fwaerhooft ontwijffelijck als een

voorbode van ongeluck foudehebben genomen. EnZe-
no door fchipbreucke alle zijn goet verloren hebbende;

my wert nu, feyde hy, gelegentheyt gegevenjom fonder

'

beflommefinge en bekommeringe , naer wijsheydt te

trachten. Merckt hoe een pack wel gevat, en gewilligh-
lijck gedragen, lichter werdt.

tenlerem. 21.8. Siet tckjegve m> njooreen

leyen , en ee7i reeg ten dooden.

HEtbranthout daerhet gloeyt en mach men met ge-

Qiia non urit.

ö Ars Sudis igne caret , rapidis calet alteraflammis
^ Hinc nocet, ilUfam calfacit inde manum.

Ecce ! bonum Deus , Ecce .' malum mortalibus ojjirt ,

^uifquis es , en tibi mors , en tibi vitapatet.

Optto tota tua ejl, Itcet hinc , licet inde capejfas ;

Elige,fivejuvet z/ivere ,Jiye mori :

,^idtibicum Sodoma ? nihilhic nififulphur

^uinpotiusplacidum^ Loth duce\ Zoar adt.

i<ints )

naken,

Maer daergeen voncken fijn daer \s 'et aen te raken

;

Geen menfch en grij pe toe alleen op loflen waen

,

Want die het qualijck vat die is 'er qualijck aen.

De zegen met de vloeck, de doot, en oock het leven

Die fijn u, weerde ziel ., van Gode voorgefchreven

;

Wel neemt dan, heve, neemt het goede by der hant.

En vlucht naer Zoar toe terwijle bodom brant.

Ecclefiaftiq. 15. 1 6. La^ie 1^ la mort Je bienO* Ie malfont

en la prefence des hommes.

TAVie eft un Tifon, d'icy Ie pourras prendre

,

Prens Ie cofté, ou Dieu eft gracieux& doux

,

Sans te brufler i de la , feras reduit en eendre

;

Ne touche pas l'endroit , ou brufle fon courroux.

au A N o N U R I T.

IN peccatoris conyerjione tria requtri fatis decifum ejl, T N de bekecrinee des fondaers drie dingen van noode te zijn i

Verbum nimirum, Spiritum Bet , & Voluntatem hommis. * ^'^ ^"<^" '
het ^\^oordt

,
Godes Geeft

,
en den wille des men-

T,, rr J 1^1 rj j Iclien , wert byGod-lalige mannen indeler voegen toepcllacn:
Necentmut pafluoatantum-voluntas humanaconfideranda ' ^ '

, .\ .,, n <
i i i rj.„j»

„ r 1 ^- 11-1 te weten , Dat des mcnfchen Wille met üechtelijck als lijdende,
eji,Jedaaionü nonnihtl eidem , tnprima. animimutatione,

^^^^ ^^^^ 3,^ ^^„j„^ werckinge in haer hebbende , in de eerftc

adjcribendum ejfecredimus. ^uottes enimaliquis conyerti- vcrandcringe des gemoets , haer vertoont. Want fo wanneer de

/«r, Deusopus ttludnonininyitum, Jedin yolentemexer- menfche bekeert werdt , GoddcHcereen werckt opden felven

eet : yttque eo tpjo quidem momento , quojt conyerjio , Dei niet tegens danck van den felven , en als onwilligh , maer met Cijn

<^ratia mediante , conyerjionem Juam yult , is qui converti- d^n^k , en als gewilligh : m voegen dat , dien felven oogenblick

W. Hinc rede Augujl. Serm.if deVerb. Apofi. Quite datde bekeennge aengaet dengenen, die bekeert werdt ,by
. r ri •*

1 r JT^ middel van Godes genade, (iin bekecringelelts oock wiI.Enhier-
Creavitfinete,/..7/.//,falvaretenonvult,finete. Etrur..

omfeyt AuguftmusreerwelSerm. 15 dcverb.Apoft. Degene
jui

; Voluntatem noltram , utbonum aliquod opus bene ^j^ „ Óefchapcn heeft fonder u , en wil u niet lalich maken fonder

faciamus, requiricertum eft, atqui etiam ex nobis , no- u : en wederom , Onfc wille van noode te wefen om ccn goede

ftra potentia, nonhabemusj voluntatem quippe in no-

bis operatur Deus, Ecce enim ! eo ipfb tempore, quogratiam

Deus largitur, hoc tpjum quoque nobis cofiJer*,poJfc veile ^ er
aclu relle rccipere.

Deut. 50. 1 5P. Te
ft
es inyoco hodie calum (^ terram quod

propojuerimyobis yitamèrmortem , benedtBionem érma-
ledtdionem.Elige ergo yitam, ut é' tuyiyas&Jemen tuum.

Proverb. 14. 16. Le Sage craint , érjerctiredu mal:
mats Ie fol s'ercarmouche. /rTetient Ceur.

wercktedoen, is gants vaft en fcker. Maerdefe felve wille en

hebben wy nochtans door eygen macht niet , noch uyt ons fel-

ven : maerdeHccre v/erckt dit felve willen. Wantfict! terfel-

ver ftont dat God ons fijne genade fchenckt, foo geef: hy ons mcl

ccn dat wy konncn willen, en dat wy het willen met 'er dact kon-

nen aennemcn.

}V-j zijn te voren dood enpi.

Codtgeeft ons V roeren en den rviL

A z N ï L-



N 1 L , N I S I NOTA.
I I I.

Nia fondcr yi}\igcn.

/^ Y Nvenft een echte Wijf, gy wenft te mogentrouwe,
^^Gy wenft gelijk het fchijnt) u huys te moge bouwé,

Ghy wenft en anders niet. Maerheve, fegheenreys

Wie trouwt 'er in den droom of in een dom gepey s i

Hetvr)'eneyfcht verfoeck. Geen Echo falder quelcn

Dan als haer iemant verght , en dat met luyder kelen >

Wel tijt dan aen het werk:want iletieen rechte Maegt
En komt niet ongenoot, en geeft niet ongevraeght.

Nil , nifi mota , dabit.

Tn\ Ulcis amicapUcet, placet iixor , dr oJcuU cajls

•*-^ Conjugü , ér nmltdprole beata domm :

Curafedulterior tihi nulU-, quid ? anne morarü

Dum ruai in gremiu?nJpo>itepuc/la tuum ?

NU agis : intenfo dcmum cUmore movetur

,

Suêtx viatoris qu£ modo 'voce loqtu.

Nil darCyJpontefuay dtdicit refonabilii Echo

,

Nee dare ^jpontefua , bellapuellafolet.

lamaisAmie fansfatigue , qui la ipcut , ([itilla hrigue.

*T^U dis , l'amour me plaift ; & ne fais autre chofe :

*- Robin, en rien faifantjamais on cueille rofe

,

Ny dame en ville orras , ny Echo dans les bois >

Si tu nefais ouirtapreallable vois.

Die "p/aeght kerf klappen.

p\E Lucht die tegenfpreeckt, de ftemme fonder leven

-*-^Is nietgewoon van felfseen woort van haer te geve,

Maer komt'er oyt eé menfch die macr het minfte vraegc

Soo vintmen dat hetbofch van haer geruchte waegc.

Wie oyt tot fpreken verght de tonge der klappeyen

,

Die opent haer den mont, om breet te mogenweyen >

Wie met een flim beleydt geftole dingen heelt,

Geeft oorfaeck, dat een diefaenallekantenfteelt.

Ubi percunóiator, ibi & garrulus.

TV /f XJtaftih obfcuris habitaret vallibus Echo ,

-*-
' -• Niforet alteriu^garrulitate loquax :

lüafilet j
quotispre(fo filet ore 'viator j

Difcit é' ^populoprxtereunte loqui.

Ora loquaxpremeret , nifipercunclator adejfct j

Hoc ducetentat opn-s levida linguafuum.

Probra ereat qui multa rogat , qui commodat aurcm :

Turpta ^ftnefcii ^furtareceptor alit.

Du demandant Ie mejdifant.

r\ N n'oitjamais au bois d'Echo la refonance,
^^ Si nul ne luy parier premierement commence.
QjLiant nul chez nous ne faict en demandant lefbt

,

La bouche dujafeurne parle pas un mot.

Terent.

Credis h/ec dormienti tibt confe£turos Beos,

Et iUamfine tua opera tn cubuulum tri dedulfum domum ?

Ovid. deArt.lib. I.

ylh nimia efiproprietjwventfiduciaformx ,

Exjpe^etji quii , dum prior UU roget.

Erafm.

Nonprevocare y matrortmeH.

IT B I



UBI PERCUNCTATOR, IBI ET GARRÜLUS.
*jP\ Tcendimodus nonpenes loquentem fedpe7zes audientem
-*-^ est , inquit Stobisus. Rem tetigit ; BetraÜ^a.tio enim ut

percun^mdo excitatur iJic aufcultando nutritur ; jtecun-

quam , loquax il/a. Bea e Litihulis [nisprodit , nifi cvocAta, :

ut vero dtquis interrogando aurefqne facilcs prxbendo lin-

guacihus isiisgArricndi anfam dedit, protinus tn 'varios mo-

lejlx garrulitatis modulos late diffitndwntur , adeo ut , Jï
ufpiam^cerii'm istis locum habera illtid Poeta, Excitat audi-

tor ftudium . St ccntrkprudentior animojiorve altquisjive .

ferumcrcpatione ,Jive vultu ad grayitatem compojïto fcfe

fahuLi injerat ^ ftattmfcrmonem abrupturn ejufque autorem

ptfce mutiorem co::fptci.ts y non fectfs 4fƒ hoftilis facies oc-

currat& omnia tnirbet. Aiakdicis ergo ftfrxnum injicere

tns, ammtaverjionetn vidtu exfrime , é'rer^iperfeceris :

nunquam autent calirmniatores decrunt, dum, cuiperfua-

deatur^exiflit, aitlojèph.

Chryfoft.

Malitia non doceturferöiontbus , fed excitatur.

TT Et veel cf luttel fpreken van iemant , hanght meer
-*- -^aen de toehoorders als aende fpreker felfsj want
fpreek-luft en wert nergens door meer gaende gemaekt,
als met veel te vrageri.cii vlytigh toe te luy ftercn. Selden
komt 'er een klappeye ter bane, foofy by niemantge-
vraeght en v>'ert : maer fo haeft als dit lang-getongde ge-
diertedoor vragen tot fpreken een open krijght , ftracxj

als uytgelaten zijnde, verfpreyt hetllchwjjtenbreedc
daer henen , gelijck een overloopende riviere door het
vlacke vcldt. Komt 'tr dacrentegen iemant ten nagang,
die met een ftrengh gefichte defe mond tfpeelfter onder
d'oogenfiende ^eenfnaeu toebijt , fy falrerftont fwygen
als eert plflebcdde, cnilom ftaen, alseen vifch. Is 'er dan
iemandtdkjïenbreetweyende tonge wil inbinden ? dat
hy ds i%^nfeeyt, die hy vanhaer flabberen inwendigh
heeft, uytvc'éndelijcken metten gebare uytdrucke,en'c
fal 'er mede gedaen wefen.

Senec. Hippel.

Aliumfdere cum voles , priusftle.

Luc. if.9.

V>idt en uJalgL'gei'£n v:orden , Joeckt enghyfult vinden

j

k/opc en u falopf^edaen -socrden.

A T ZIc oyt een wederklartck wil in de luchtverweckeii
^ ^ Die moet een helle Item tot in den hemel ftrecken,

Want die niet uyt en brengt als woordé fonder kracht,

En hoort geen tegen-fpracck, hoe langh hy antwoordt
wacht.

Hy dient zij n herten-gront met yver uyt te {preken

,

Die met een droeve galm wil in den hemel breken

,

Alleen die krachtigh bid , en tot den Heere fucht

,

Verweckt een wederklanck tot boven in de lucht.

'Pfiilfr. 33.

Clamaverunt jufti & Domiiius

exaudiviteos.

T Ntenfis opus e/} clamoribus , utfonet Echo ;

*• Dumfrrepis exiguo murmure , Nymphafilet

:

Nympha tuet taeitis^fidfurgat ad &thera clamor ,

A^ox refponfa tibi , velgeminata , dabit.

Fota quid effundisfummió innatalabellis ?

At tepidas c^ü nonpatet aulapreces :

Tendelatus clamore , Deus rejponfa remittet-j

Hicpia mens ? hicvoxfervida^pondfu hahent.

laqu. 5. 16.
'

Lapriere du jufle faide ayec vehmcnce , ejl de grand efficace.

QUi d'une bafle voix Echo la nymphe appelle

,

(Qu^attend il dans les bois ?) n'aura refponfe d'elle,

Celuy aupresde qui Iezele n'a nul lieu

,

N'eft entcndu du ciel , n'eft exaucé de Dieu.

ORA ET DABITUR.
"XT Ocem {cquam aliialiter defcribunt^ Echo , utadmiran-
' dum dfvintepotentld opus,Deo Opt.Max.imprimis dan-

dam dedtcandam-icenfco. Tamctji enim^ folo mentis adDeum
a/cenfu , pios non raro Beum aiioqui fatis compertum Jit

,

majori tarnen energia ani?nmfcrvens^ope vocis,fefe exferity

ac in calum-, ut ita loquar , impetumfacit ; quamjïtatitafo-

lum cogitatione Beo preces overat, ^uidni enim orationem

Ó" rationem {o[ua utraque tmmenfa Bei bonitas deteris ani-

mantibm fr^Jlantiores nos reddidtt') gratum Beo facrifi-

cium offeramus ?pr£fertim vero cum mjlra ipfius vox , au-

ribus haufla , animum magis moveat j ^ (Jilanguorforte

aut dtverfio) adBeum veluti reducat. Tria igitur adpreces
rit^e offerendas, mento requirimus , animum prxparatum

,

nee aliud agentem ; corpusfubmiffum é' ^d humilitatem

compofitum ; (jrfruclum labiorum , idefl, vocem tmo cordis

penetralt cmiffam. ^u<efi conjungamus , exaudtet procul

dubio nos munificus tllc Parens^Ji non advoluntatem,faltem

adfalutem.

Pfal. 144.

Prope ejl Bomi?ius om?iibus invocantibus eum in veritate.

Bernard.

J^andofidelis, é' humilts , é'fervens oratiofueritj cxlum,

hauddubto , penetrabit , unde eerturn elt quod vacua re-

direnonpoffit.

DE Ilemme (die den cencn aldus , en den anderen alfoo be-
fchrijft) oordcelen wy, alseen byfonder wcrck Godcs*

fonderlinge acn den feivcn toe-gecygent te moeten werden.
Want al is 'c foo dat veel God-falige alleenlijck door het ophevcn
des gemoets , gewoon zijn tot Godt te bidden : evenwel noch-
tans fal men een vycrigh gemoet , door huipe van de ftemme met
meerder kradu voelen uytberftcn , en met grooter geweit tegens
den hemel als een uytval doen, danofiemandt alleenlijck door
den gedachte zijn gebeden Gode opdronge. En waeromdocli
en foudcn wy niet met allede wercktuygcn,foo des lichaems, als

des gemoets, den Schepper vanbeyde, ten beften wykonnen,
vereeren? wacrom en foudenwy nietbeyde die dingen, waer
door wy van Godt zijn verheven boven andere gedierten , hem
eerbiedtlijcken opdragen , te weten woorden en gedachten?
wacrom en fuUen wy niet dcngeheelen mcnfche Gode opoffe-

ren ? fonderlinge) nadien ons cygen ftemme, terwyienwy bid-
den, van ons gehoort zijnde, daer tr e dicnftigh is , om ons iinnerl

meer op te wecken, en t'clcken als die fchijnen te willen gaen
dwalen, wederom als tot Godt te brengen. V^^y houden daerom .

dat 'er drie dingen noodighzijn, om wel te bidden , te weten
eerft, een Wflbereytgemoet ,lcdigh van alle andere bekomme-
ringe : ten tweeden , een lichacm gantfch en al geftclt tot nede-
righeyc : en ten derden, de vrucht onfcr lippen , dat is , een ftem-

me uyt het binncnfte onfer herten krachtclijck uytgcdreven.

Wtlckedrie dingen, indien wy in ons gebed te famen voegen, fc»

en is 'er geen twijffcl aen te flaen , of Godt wil ons gcwiiU-lijck

verhooren, indien niet nae onfen wille , immers t'onfen beften.
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AMOR, FORMiE CONDIMENTUM.
I V.

Noii leelick^lief^ noch fchoonen koolfack.

f\ foctc rafery ! hoc kan 't de Minne ^'oegen ?

^^ De Sim fchept in den aep een wonder groot vernoe-

Al wacr oit Vcnus kint zijn gulde pijlen fc hiet (gen

;

Daer woont de fchoonhey t felfs , hoewel die niemant

Alzijnder in het lief, al zijnder hondcrt vlecken, (fiet.

Men vint terftont een kleedt om alle vuyl te decken

:

Den Houten noemt men vry,die drrnken is, verheugt:

De liefde weet de fey1 te trecken tot de deught.

Nunquam deformts amica eft.

DUleis amorftiror eft. Stufet ehrixfimiAfrolem^

Nilauefuis catulüpulchrius ejjeputat.

Nefcit amans vitium (nimU id licet exftet) amica ,

^jiafque alius dotes non videt ,' tpje notut

:

Fucus amor vehemens , omntquepoten'tior herba eft j

Hoc ducefAcundmgdrruU nomen habet.

^uifc^uis *mat , meutes agttante Cupidims oeftro.

Onme bono vitiumproxtmiore tegit.

lamaü Liidcs Amours ^ ny belle prifon.

QUe tu es doux Amour : par ta plaifante rage

Eftime fon petitie plus beau du bocage

Le Singe craque-noix : nul vice ne luy chaut

,

Car du manteau d'Amoiu: il couvre ledefaut.

ZJileriy broen ZJilen.

T^ En aep die broet een aep,van uilenkomen uilen,
•*—

'Wat brengt een cfel voort als onbelompe guylen ?

Noitvont men foetgewasontrent een wilden tronck,

En j naer hetoude lingt , foo pijpt het kleynejonck.

Ghy , wilje zijn berechtwat u fal wedervaren

Van 't meysjen datje vry t ? let wie haer ouders waren

:

Siet ! dit is 's weerelts loop , al flaet 'et fomtijts mis.

De dochter wort een wijfals nu de moeder is.

Qualis mater, talis filia.

'C' X aftnis aftmts , bubo bubone creatur

;

*-^ Etftmiles catulosftmia mater habet :

Non leporem catulus generat , nonfalco columbam :

Arborii indomitxfruSlus acerbus erit. •

i^ojfe cupis qualis tthi virgofuturaftt uxor ?

Matrü adingenium rejptce , certus erts.

Dijpmtlem licet artefuife monftret amanti ,

In vitium tandem nataparentis abit.

Telgrain , telpain . De mere piteufefille teigneufe.

T A mere , & fes defauts , quantje te fais paroiftrc ,^ La fjllcj&feshumeursdelatupeux cognoiftre:

Il n'eft pas vray tousjours , mais ordinairement

Les meurs& les humeurs du pere fuit l'enfant.

Ariftot. 1 Ethic.

TJnicuique delectahtle eft , quodamat.

Plutarch. in lib. de Auditio.

AAfator albos Deorumfiiios appellat , ntgris vtrilium nomen tribuens. Amor

e;iim , heder.t inftar , valetfe qudvis arreptaansa appltcare.

Horat. 'T"' / 'rpia dectpiunt cxcum vitia , aut etiam ipfa

•*• Deleilant, velntiBalbinumpolypus Agnx.

O U A L I S



QJJ ALIS MATER TALIS FILIA
NOff corpus, nonformam , 7ion morhos tantttm, fed (jr yi-

tiapleraque , yeluti h^redttaria aparentibas nos hau-

rire ^Ó'rerumnatttra.ltumfcriptores^ ufus doeei.

Redit ad autores genus

,

Stirpiemque invifam degener fanguis rcfcrt.

Tfjquit Tragicus : (y- contrk ^parejimtliores effe cos , qid

ex melioribm^ mt Philofopbia. Cum "vero nullius adeo inter

jV/| En erft van zijn ouders niet alkenlijck goet eri.

^^^ bloedt, maer menichmaeloock der felver uyrerlijc-

kefieckten eninnerlycke gebreken. Want gelijck deii

Poet feyt j

De tacken aerden na defianiy

Van V quade noyttetsgoedts en quam.

Middelertijc en is 'er geen menfche Ib veel gelegen aen

Jit in indolcm altertiu inquircre^atque iliim quiindividuani, icmants aert en imborft recht te kennen , als de gene dié

vitdfocïctatem cogitare c^pit , non vana cura eji quibmmo- van lïnne zijn lich ten houwelijck te begeven , dewelcke
ribusparentes cjusfint^ cui xnimum adjecit, indagare, For- voor al wel hebben te letten op de ouders van de gene die
mam tantum aitt Imcamenta corporü ,?ieJao qux , aliquit ut fyheden meynen by der hant te nemen. Een proper neus-

fcopum hic rejpici.it ? 7Jtigx. iflaprivatx -voluptatt tantum jen , een kleen molideken, een gau ooghje , een befneden

feriiunt. At mairirno?iium non nobisfolum^fedagnatis/cd tronirjen , en diergelijcke vilèvafen lich als een wit in de^

pojierttati , fed rcipublicx contr^hendttm eH. St ergo non fen voor teHellen , is enckele dwaeshey t , nadien alle fo-

degenerem mundi tncolam, nee inficiendumfxeulo nomen, ut danige dingen ii eygen felfs en niemandt anders zijn ra-

iiie oit.^aliquaiido'vixijj'etepofieritatiteJlatumi.<elis, nequa- kende; daer nochtans een rechtfchapcn houwelijck niet

quam affinitatem contrabas , Kcque intra domutn recipiai^ alle( nlick en behoort te Hen op den ghenen die dat aen-

ut Eurip. au , maU muiteris pullum
; fed audi Poetas una gaet- maer G nderlinge mede op 't geflachte,op de nako

oreftbt acclamantcs.

Virg . Sie eambus catulosfimiles^fc matribus hoedos.

Juven. Sat.4.

Si damnofafe?iemjuvat alca, ludit& h&rcs

Bullatus,parzoque eademtnovet armafritillo , (y-e.

ï Stcnaturajubet.

melmgtn.op hetgemeenebefl:ejdewelcke(als't welfou-
de gatn) y der haer bc fcheyden deel behooren te hebben.

Ex Eurip. Neunquam affmitatem contrabas, nequeintra

domumaecipias j maU muhcrispullum: imitanturenim

muiterum opprobria. Hoe ergo conjiderate mibi j oproei^

bonafiliam ex matre ut dueatis.

I Petr. 4. S. Liefde bedech yeelfonden.

AL fiet deSimm' haermaetjofhaer wanfchapenjongë,

En hoe zijn platte neus in bochten is gedrongen,

Sy toontie niettemin een vriendelijck gelaet

,

En bant uyt haer gemoet de galle van den haet.

Siet wat de liefde werckt ! de liefde deckt gebreken

,

De liefde voed den pays, en haer het leppigh fpreken,

De liefd' is d ie het huysm et alle zegen vult

Al waer de liefde woont daermangelt noyt gedult.

Delifta operit charitas.

/'^ Audiapertentant tacitum ttbi, Simia,pe^us ,

^^ Dumgremio catuü mem.brapudendafoves i

Areet ab amplexu non tefine crinibus ahus,

Nonfimx ante oculos crimi7^a naris habes.

Dijpliceat multis^placet bae mihi Simiaparte^

Ab ! niger eU ,fiquispa7idere erimen amat.

Li'vida Imguxfile ; vitium tegit illefodalis ,

Imbuitatbereus ,ficuipecius , Amor.

Proverb 17. 9. §)Uj eek k mesfaiB y cerche amiüé.

E Singefcn petit, combien que laid, ne laifle

,

' Mais, fans s'en offenfer, 1'embrafle& Ie carefle.

Si de Chrcftien Ienom neveux porter en vain,

Couvrir tousjours te fautles fautes du prochain.

DELICTA OPERIT CHARITAS.
T) Ene } Cbriflia7ix eharitatif penu duélum mthi vidctur
•*- diBurn iHudSenec£; Secretè amices admone, laudïl

palam. Plerofque tarnen hommes in contr&rtum affiet ytde~

muSjé' ex animo dolemus.Laudantfceret^e^damnantpalkm
j

yixenim duos tresye hommesfim.ul eolloquentes audias^qum
Jiatim reeenfcndis aliorum -vitiis operam locajfe dixeris , ita

flrenue , in calumnu eampum hune Adartium , ut ita dicam^

defeendunt. Rationem acute tangtt D . Hieronymus , Malo-
rum , inquit , folatiup eft , bonos carpere ; dum pcccan-

tium multitudineputantculpamminuipeccatorum. A*
gedum qutfquü es , qui maledicenti hoc (ludium tibt infitum

fentis , tnterroga confcientia-m tuam, quidte moveat^ z/erif-

fimam 'viripitfcfztentiam (nee dubito) inycnics. Vetus ma-
lum esi j malus bonum malum effe vult, utfitfuifimilis. No-
litejudtcare, inquit bene-volus Seryator^é'nonjudicamini.

Irtbmmodis pravum hoejudicium infiituitur , cum bonum
alteujusfactum tn maUmpartem trahimm , cum malum in

pejtu , cum dubium in deterius. Ahfuoe .' cr Sapientem au-
dijinProv. 4. 24. Pluravetat charta anguflia.

1 Corint. 1 3- y. charitas non prf^jumitmalum. '

Triver. Serm. 2. inEfaiarn.

^^matres erga foetus ta7ita charitate affieiunturimulto ma-
gis oportet nos erga proximum fimili charitate affeftos

fffCs nam fpiritus nexus cdidiores yehementiorefquefunt,
{[uamnaturx.

SOo gViy cefi vriefit bcrifpen wilt , doet fulcx heymelijck : ^oö

gliy een vrient prijfcn wilt , doet fulcx in 't openbaer , feyter

een Heyden , en fulcx komt de Chriftclijcke fachtmoedighcyt al

feer na by : dan het mecrendecl doet fchicr regelrecht het tegen-

deel. Prijfen ^y iemant/y doen het in't byfondcr: laken ^y iemant,

^y doen 't ten aenhoorcn fchicr van een ieder. Men hoort nauwe-

lijck twee ofte drie menfchen te famen fpreken , ofte het fchijnt

datfe haer felvcn tot het ophalen vafi eens anders gebreken als

verhucrt hebben , met foo vollen mondt fpreken fy daer van : De
redene van dit heeft den Oudtvider Hieronymus feer wel bc-

merckt. 't Is, feyt hy , den boofen een vermaeck den goeden eer*

kladde na te werpen , en (foo men feyt) met haer flippen in d'af-

fchen te fitten, meynende dat, om de menichte der generdie

misdoen, hunmifdaet klcynderis. 't Gaet 'er veeltijtsfoo, de

gene die qiiact zijn , wcnfchcn dat de goede quaet mochten wer-

den, om datfe haeis gelijck foudcn veel vinden. Dekocye, alsfe

vuyl is, flaet gcerne harcnüecrt rontom,omde andere te maken,

datfyis. Deicgencgcnthcydt fpruytnyt een quade wortel, en

dient mitsdien wel uytgcrocyt te werden , en in plaetfe van de

felvc de liefde des naeftcn geplant. Oordeelt niet, opdatghy
niet gcoordeclt en Wcrt , feyt onfen fachtmocdigen Salighmaken

Dit verboden oordcel wcrt driefins gevclt, als m,en 't goede tert

quadcn duyt , als men 't quade tot flimmer treckt , als men twij-

felachtige ten crghficn uyticydt. Hebdy een Chriftelijckghe-

moct , wacht u van foo te oordeclen , en liever lact in alle gele-

genthcydt , naden racdt Salomons, den laftcrmondt verre vart

uzijn, Prov. 4.24,

Pro ycrb. 1 7 . 5>. ^»i celeU mesfaicl , cerche amité.

QJJ O D



Q^U O D N O N NON

Kent eer ghy mmt. Neeringe [onder njerflandt , ojerlies 'uoor de handt,

ü Anfach hetcerfte vyefjuyftdoenhet wasgefchapen, A Ls Panheteerfte vyerfachopteraerden fpelen

,

•* Hyfprackjwatmoyerdingienjfonderlangtegapen, -^^Hywasterftontverliefc, engingeen kusjenftelen:

Hy riep; wat fchoonder ding! maer doen hynaerderGreep hy het in den arm -, ey fiet ! daer is de quant

Aen hayr en baert verfengt , en in het vleys gebrant.

Komt u wat ft IHiems voor , al fchijnen't moye faeckea

En geeft u niet terftontom die te willen raecken >

Te vatten metter handt iet datmen niet en kent.

Heeft menigh man bedot, en menigh wijf gefchent.

Qiiod non noris , nón ames.

"^7" lx dederat terrisignem , fu.x furta^ Promctheus,

^ Panfurit , ^jlammis ofcnUferra parat

:

.^u^antus , ait^ ?!itor bic ! {tiondum cogno'verat tgnem^

Et ruiti Cy" Lefts vtx trahit tnde manta.

Stultepier , bl.vide qui lumine cabtus oce/li

Kil, nijtqtianto dabis hajta, cordc moves ,

Dum, qtnd ames videas , properatos dijfer amores

:

Hen ifcclerata Venus^ cum cclerata vcnit.

^hu enhafie fe marie,a luijïr fe rrpcnt.

f~^ E,quctu ne cognoisjaymcrjamais t'avance

:

^^ II a pris mal a Pan d'aymer fans cognoiffance.

Qui ofe fon bouillon humer hafti\ ement

.

Sans doubtc , il bruflera fa bouchc bien fouvent.

Gevoeld' hy metrer daet de nepenvandevlam.(quam,

Al ketelt Venus wicht aen uwe domme finnen.

En weeft noch evenwel niet haeftighom te minnen.

Maer ofje hout oftrout , foo keurt, en kent den gront,

Want al wie veerdig fuypt gewis die brant den mont.

Ab ignotis abftinendum.

TTN Urn ludit tremulis novaflammaper aéragyrif j
•*-^ Et ntmquam vtfoplebs rtidis ignefiupet ;

Pan furit , (^flamm<e mtfer inflammatus amore

OfcuUfeJlinans , non iteranda^ dedit.

Pulchra licettihi res videatur, ér utilis, hojpes,

Curajitignaras abjlinuifjemanus.

Vifcat tnexpertisfapiens dtfidere rebus

,

Infidiis novitasjemper amicafuit.

Volnecroit^ ta7it quilre^oit.

T> An en voyant un jour la flame ,lors nouvelle,
-* Efcrietoutravy,óchofe plus que belle!

Et va baifer Ie feu, mais bien toft s'en repent.

Tout, ce que ne cognois , ne touche brufquement.

Provcrb. ^ . lo. J9uare/ècederis,Jilimi , ab extranea.

Hcfiod. T;V l\ iA,aKi'^ yy.^Ji^' i^'tis tr^Jtv ïyytiSi vcü{

JJcin'Q, [^ci^'d[^(pii iooov.

Hanc autem maxime duc in uxorem , quaprope te habitat

:

Omnia vaWe circumfpiciens.

Petrarc. deRemcd. utriuf fort.lib. i.

Muitos amantes creduUtAsfuacircum'uenit , libenter enim eredunt q^uodoptant.
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AB IGNOTIS ABSTINENDU M.

ANimalctiUquxdam, ^- /'« /:;w /t^w , arAnea, formicx-,

conchx , deniquefaxa dr lucerna , tempejlatctn quidcm

pr,ifentiuntjïgnijc^ne non ohfcuris eandem ifidica?it ; humA-

ni'vero tmenii ta.ntaefl tenuitas , ut non77iodhfuturanon

profbtcere , verurn ea qu^e antepedes funt videre vixpojpt.

Cuimxlo obi'iam euntesfrudcntiores niortalium,adomnia^

qua i'/topina. 7iohi6 obveniunt , non nifipedetentim ac lento

qradti Accedendiim e(fe fedido monctit , cum noya omnia. in-

fianem vim noccndi h.ibeant ,/( illotis (qmd dicitur) Tnani-

hus attin^iintnr. Ut/que cum bruta infolitum quiddam ac

prater ipforum morem aggrcdmntur , mergt yidelicetjtagna

aut man.tfugiunt ^ formica ovAproferunt , lumbrici e terra

fugiunt , futur^c te^r/pe/?at/'s indicium efi. Sic ubi homines
''

novum AliquidMprxierfolttummoliuntur , plerumqtte ali-

quidmonfirt dere comperies. Ttbijilaqueos tflos animm eft

-vitandiy attcntus fufpenfufque .imbuU , Cr,j!Scnecamau-

dii, nihil, nifiquodtnoculos i'Hcurrit ^ mmifeflumque ent,

crede. Prudc?itis emmeft, uit Tacitm , ttita.ic prafentia^

quam noyA Acpericubja malle.

Corn. Gallus

:

E'vc?itus yartos res nova femper habet.

VEelderley gedierten, felfs van de geringfrCjals byen,

mieren, fpinnen, mofTelsendiergelijckc, werderi

het toekomende onweder niet alleenlijck gewaer , maer
wijfen oock het fehe met eenige voorteyckens aen. Het
menfchelijckvernuftdaerentegenisfoofchrael.dathet

meerendeel niet alleenlijck geen toekomende dingen en

weet t'ontdecken , maer felfs geen laken die voor oogen
fijn recht t'onderfcheyden. Omwaerin tevoorfien, is

geraden geenderhande nieu voorvallende faken aen te

flaen, anders als metloode voeten, en geoeffênde finnen,
dewijle men fich aen nieuwigheden niet dan al te lichte-

licken vergrijpt: al foo onder de felveveekijts een boef-

jen plach te fchuylen. Wanneer het gedierte buyten ge-
woonte iet aenrecht , denduyckelaernamenthckuythet

water loopt , de mieren haer eyers hier en daer Hepen, de
pieren uyt der aerden vluchten, foo volgt 'er gemeenlick

quaet weder. Oordeelt mede foo van het doen der men-
fchen, en dien volgende , na den raet van Seneca, kruypt

in geen gat, offiet 'er deur,

Horat.Lib. i. Epifl:. i6.

Cautm enim metuitfoyeam lupm , accipiterque

SuJ^e^os laqueos , é" opertummilyim hamum.

I Corint. 7. 5. Viat u de Satan niet en iperjoecke
,

om w^ps ormatighcyts "^i'illf,

\ 1 7" At gaet den bocxvoet aen het vier te willen raken,

^^ En van de felle vlam een fpel te willen maken ?

Daer is in alle dmg, daer is een vaile maet

,

En t is een wifie feyl al wat daer over gaet.

Oock reyne liefde felfskomt leehck uyt te vallen,

Als icmant die misbruyckt in ongeregelt mallen

:

Want als een echte man is gcyl in fijn bedrijf,

Hy valt in hoerery oock met fijn eygen wijf.

:^ Et chofes bonnes

A Proche toy du feu , mais touche pas la flame

;

^"^L'excesd'amourn'eflibonjnonmefmesenfafemme:

Ne qiiid nimis

t Jn ,
/atü eft, modico caleatficorpm ab igne,

^utd, mifer ! inflammas ( 'tua

nimisOmnis amor yehemens , malus eft ; nimis uxor amare >

Etpuer , (^genetrix i drpater ipfe ^
poteft.

Omnis in alterms (procul hincpr^etextus amici)

Inproprid nimius conjugefordetamor.
,

Ni modus , dr ratiojuveniübm tmperet aufts

,

^uifquis es , inproprid conjuge moschus erii.

ont leur exces.

Qui fe comporte au lift plus moUement, quefaulti

Au miljeu d"unamour facré fe faift ribauld.

N E CLU I D nimis
Ty Es natura fua oftimitsfolo abufti malasfieri , nonfolum
*-^ ratio, fed dr ufits docet. In re conjugali (ut altaftIeam)

•vereer ne,juvemutis lubricoproUpfti.^plurimumpeccemus,

dr in ipfo matrimomi opere a, matrimonii fcopo quam longtf-

ftme aberremm ; idquejpecie (ut ait ille) virtutis^d' umbra.

Porro cum Deum, tdesi Spiritum purijfimum , auctorem
tnatrimonn l.uUemm, veleo admonemur , non ejfe idintem-

perantia ac dijjoluta libidine conjpurcandum. Hanc petu-

lantiam Ambrofius gravi quidem^fednon indignacenfura

notavit , cum uxoris adulterum vocAvit eum^ qut in ufu con-

jugAliyerecundia rattonem non habet. Seddr diudejfe a-

WAfturn , aüudmaritum agere ,- non ii notarunt , qui uxorem

non voluptatis , (eddignitatis nomen ejfe yoluerunt j Roma-

nos ö" Eth-fücos dico , quorum vel Comici yeteres ea de re

fanejudicant , corum unus
,

Qux mulier fuumvirum {ait')

Volet fibi obfcquentem effe , atquediutinum

,

Modicè ac parcè ejus ferviat cupidini.

Lepide Erafmtis nofter , nonprovocare , ?natronA e/l^ comi-

ter negare, pudoris ; obftinate recufare ^perfidix.

Hieronym. contra Jovian. lib. i.cap. 30.

"D Efert SenecA cognoyiffe fe quendam hominem ornAtum,

qui exiturtis mpublicumfafciA uxorispeclus colligabAt,

& nepuniJo quidem horx prafentiA ejus carerepoterat ^po-

tionemque nullamftbt,nift alternis tailam labiis,yir d^ uxor

DE reden en de ervarentheydt leert ons , dat oock dealder-

nutfic dingen, door het misbruyck alleen, gantfchenal

fchadelijck werden, 't Is te beduchten dat wy in de fake des hou-

welijcx (om andere dingen te verfwygen) door de hitte des

jonckhcyts ons dickwils vergrijpen, envanhet eynde des hoii-

welijcx , in 't werck des houweiijcx felfs , aldcrverft af-dwalen*

Wy erkennen Godt (dat is ecngantfch reyngeeftelijck wefen)

voor den infetter van dien ftaet, en daer door alleene dienen wy
afgemaent te werden van het felvemetonmatigenluft tebcfoe-

delen. Ambrofius heeft de genediehaerhierinverloopen, doot

een fcherpe , nochtans cygenc , maniere vanfpreken, overfpeel-

ders van haer eygen vrouwen genaemt. Denaem van huysvrou-

we is voor een naem van weerdigheydt, en niet van welluft, felfs

by de Romeynen, altijts gehouden geweeft : haer Poëten hebben

dies acngaende goede vermaningen gegeven, eene van henlieden

fcyt 'er aldus :

Vrou , Vi>ildy deegh van uV^en man »

Ghy dient ufoo teftcllen an ,

Dat tl hegeeren , en zijn lujl ,

Sojt t'eeneniael en Z.J gebluji.

Degehoudc en moeten hun dan niet laten voorftaen, dat hen tc-

jjens malkanderen alles geoorloftis, maer een yeder handele de

iljnematclijck, en met cenfekere vriendelijcke ftcmmigheydti

befittende alfoofijn vatinheyügheyt , nadenraedtdesApoIlels.

hauriebAnt. yllia deinceps non minus inepta facientes , in

qux improyidayis Ardcntis affeBus erumpebAt. Origo qui-

dem Amoris honeftA erAt , fed r/iAgnitudo deformis j mhtlau^

tem intere(l auAm ex honefla eaufa qtiis infaniat.
^ ^ ^ ' ^ ' SENSIM
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'^ Neemt toe , men "^eet niet boe.

T Aeft ging ick in den hof,daer fchréefik op een linde,

-^Ik fnec in een pompoen den naem van mijn beminde;
Het fchrifc was eerftmael teer, mé fach daer anders niet

Als 3 dat het groen gewas befchreyde mijn verdriet

:

Maer als ick naderhant hier weder quam getreden

,

E)oen ftont et uytgepuyk al wat ick had gefnedcn

;

Dies riep ick overluyt -, dus gaet 'et met de Min

,

Daerkomt een groote wond oock van een kleyn begin.

Senfim amor, fenfus occupat.

INfcribopeponi quoties tux nomina , Phylli ,

Ltttera , cultelli cujpidefacfa. , Utet :

llle , licet fituus , fortcm mtferatus amantis

,

Plorat i
Ó'e tenero corttceguttajlutt

;

Lxfa. cutUfenJim laxofe pandtt htatn

,

lamque 'viatort , Phyllt , legendapatés.

ExcUmo: creyerenot^i crcyerecalores.

Hei mihi I quam tacitispajjtbus intrat amor.

Omnt Heft mii ,
je Ie rois, Commcnt il

cm(l je nap^crcois.

REtournant au tület, oii tu eftois efcritc ,

Ma douce Margotton , la lettre n'eft petitc

Comme un peu cy devant : Ie paffager la voir

,

L'amours'augmeiitchelas: fansquons'en appecoit.

't Wordt tfamen groot.

p\ E letters diemen plagh te fnyden in de linden
-- En zijn van eerftenaen niet in het hout te vinden

,

Maer komje naderhandt ontrent den groenen baft

,

Soo blijckt 'et dat het fchrift geduerigh grooter waft.

Het kintj indien het fiet eens anders quade ftrekcn

,

Ontfangt in lijn gemoetde gronden van gebreken.

Wat quaet \s , kankert in : ghy leyd dan in de jeught.

Geen voncken tot de liift , maer fporen tot de deughc

Paulatim rima dehifcit,

QJJod.peponem riguo mihi crefcere eernis in horto^

Kon efi quod yelit hunc nojlra cultna ctbum ;

Hic ego, dum tcner eji^ rorantiacarminafculpo j

Et miht cum -xirtdi cortice erefeit opus.

Sit licet tnfuljus pepo nos docet : tmbthat infans

Semina nequttts , peffima mejftserit.

llle , yirumfacintespatrareyirile ytdebit ,

Jnpuero yitium , qutpuerile tulit.

Cccur d'enfant , airte hhinche.

\ J Eus tu un grand efcrit dan s quelque tendre cfcorcc?

' Ne taille brufquement. U n'efl befoin de force,

Le tcmps l'aggrandira. Le vice au cceurd enfant

Avcc le corps devient , fans y pcnfer , tresgrand.

Plutarchus

:

AMornequenosJlatim , nequeyehementer ab initio, qttemadmodumira , inva-

dit ; nequefacile ingrefj'us , decedtt , quamvis alatus : fedfenfirn tngredit'.ir ac

r/ioliner , manetque dtu m fenfibus.

Senec. T Abitur fenfm furorinmedulLts,

Hippol. ^—^ IgnefurttyopopuUnte venoi

,

Non habet latam dataplagafrontetn , t

Sedyoratteci.upe7iitusmedullxi.

Plaut.



15

Plaut. in Trin.

Mores mali , (^unfiherbA irrigux , fuccrefcunt uherriniè.

Juvenal. Sat. 14. Maxinu debeturpuero revereniia,Jïquid

Turpeparas , nee tupueri contempferis Annos.

Seneca: Dijctplina.fi?u: morrsfacit (jr f^fipit nf^ufquifquc

quoddidicit.

Horat. Nil dicJtifcedtim vifuque hxc Imima tmgat^
Intro, qii.'cpner eH.

Weeft voor alin reden kuys,

Als 'er kinders zijnin huysj

Want daerJonckheyt is ontrent

,

Dient nietdertelsvoorgewent.

O/) ktjel-ve bedt een andere fin.

WAnneer een geeftigh quant den naemvan Hjnbe*

minde.

Snijt op een bbl gewas , ofop een groene linde

,

De fchors die Ichijnt bedroeft,fy ftort een droevig nat

Alsofhaer ecnigh leet door 't fnijden had gevat>

Maer, lefer , hebtgedulcj detijtdielal 'tgeneien.

En alsje weder komt dan fal het beterwefen ;

Sict ! al wat kloeck beleyt ofreden niet vermagh.

Dat wort noch evenwel verwonnen van den dagh.

Qiiod non pQjeft ratio , lanat mora

C idombuzdefcribat amans in corticc nomen
,

^-^ Deplorat Ufiis vidnerAprimapcpo j

Sedmora. dat znres
, er , dufn nova littera erefeit

,

Burioreflmulto, ^^Mnfïïrtante ^ cutu.

Nefcisy qtiidi'aleant annt , quidpo/leat .utas ;

Tempore-poma. rubent , tempore cejfat hiems :

^uodrattoprxjiare 7ieqmt, dtiri'ue labores

,

ld velfpontefuAmox dabit ipfa dies.

Gal. 4. 1 9. Allenxkêns , m dat Chrifm een ge-

daeute in ons krijgbt.

PLagh iemant in een boom by wijlen iet te fnijden

,

Het kan hem dienftigh zijn , ten valt niet al belijden

;

Let hoe de faken gacn ; eerft is de letter teer

,

Maer naer een weynigh tijts foo vint de lefer meer.

Als God door fijnen Geeft ons harten komt befchrijven.

Men voelt hetvaft geloof niet ftracx aen ons beklijven

,

Maer fiet het fwack begin dat wort ten leften fterck,

Mettijt en door gedult voltreckt de geeft fijn werck.

Tenera pietatis principia.

T Ndimm arboribm , tenuidum cujpide^y carmen j

* Vixteneramfgnatparva litura cutem

:

Incrementa tamen, vix intellecta , videbis,

Dumperagit tacitispaffibu-s annus iter.

Enthea non hederampietas imitatur lonx ,

Ferre cuipattdas nox dedit una comas :

Parvafidesprimo , crefcitfenjim , é'fnefenfut

Paulatimquefacrumjptritu^ implet optts.

Ephef.4. 13. Vciiipeujjufquesace^uecmjioma kpcrfedionahommeenChnfl.

C I tu fais un efcrit fur l'arbre , ne te hafte

,

^ Bien qu'il te femble cftroit , Ie temps l'efcrit dilate.

Vertil n'eft point dïmjour , & l'oeuvre del'Efprit

En l'ame peu a peu de 1'homme s'accomplit.

TENERA PIETATIS PRINCIPIA.
I^TOn confufe , fed ordtnate fa hxc i7zferiora. , agit DettSj

•^ ^ nee :^ uno extremo adalterum fejiine, fedfenfim-,pro-

greditur. Non repentrm fulgore dies terrarum traciusper-

yadtt,fed^prxmtJfo dubix. hcis crep:tfcHlo,patdatim

Medium Sol aureusorbem

Occupat, &radiis ingentibusomnialuftrat.

Nonjiatim , ex intenfo frigore ^mardores ^yrii prtecipita'

mur-jfed, vere ac tepentisfavoniifatu intevmedio
^
paula-

tim addijliyos cdores deducimur. Spirituales fideliumpro'

gre(fusplan\ hujufmodi.Nunqttam, e mediispeccatorumfor-

dibus , adftatum gloria fuos eyehtt Deus
, fedgratiam me-

diam tntcrjactt. Vix u/lus , ex yita infigni feeiere contami-

nata
, fubito in "vitam chriftiano nomtne dignam immediate

erigitur. Piciura, inquit ille ^ cccpit primo abumbris dr It-

neis , deinde monochromata , mox aeccfifit lumen una cum co-

lorum uarietate , donec adfummam arttfcnpervenit admi-

rattonem. Idem de hominechrifiianojure qtiü dtxerit. Ne
igitur animo deflituaturpia mens , fi lento , dummodo conti-

nuo ^gradu adintarenovationem , efferatur. Omneincre-
mentum , eturn Utens^ cred:ntifalut.ire efi.

2. Corinth. 3.3,
Epiflola ejlis chrifli fnpta non atramento , fedJpiritu Dei

'vivt : non in tabu lis lipideis,fedin tabulis cordis.

Pfeaum. 29. i f.

Dejufe s'^avanccra comme Lipalme, ^r croifira comme Ic cc-

drc du Liban , efantplanteen la matfin de rEternel, é ^ •

f~^ Odgact niet onfchickelijckcn , maer met order te

^^ werck in alle defe nederige dingen , niet fchielicken

van het eeneuytcrfte tot het andere vervallende, maer

door middelwegen allenxkens, enalsby trappen, van

't eenc tot het ander gaende.
Den doncker van den p^arten nacht

JVert niet terfiont tot lichtgebraght ,

Den dageraet en morgen-ftont

Vertoont voor eerU haer rooden mont ;

Dan rijst de Son^ des Tvcrelts oogh

,

En klimt allengskens meer om hoogh ;

Tot dat ten lejten hetgefieht

Ons fchemert, door haer krachtigh licht.

Het gaet met den geeftelijcken voortganck van de godt-

falige ten naeften by mede alfoo. God en plach niemant

uy t den ftanck der fonden , regelrecht tot heerlijckheyt

te verheffen, maer fijn ghenade als middelaer tuffchen

beyde te ftellcn. Selden wert 'er iemant uy t een gantfch

rau en roeckeloos leven , opeenfprongovergefetineen
gcfette eirChriftelijcke fedigheyt. De godfaligheyt en

vertoont naer van ftondenaen niet in haere voUnaeckt-

heyt, maerwert door dagelijckfchenaenwas allengskens

tot haer volkomentheyt opgetogen. Een verflagen herté

en heeft daerom den moet niet verloren te geven,om fijn

lanxfamen voortganck inde gcdtfaligheyt , foo die rnaer

ftaeghengeduerighenzy. Alderley aenwas (oock den
genen die ons ongevoelijckaenkomt, en die men eer ge-

waer wort gefchiet te zijn , als te gefchieden) gedijt een

Chriftclijck gemoet ter faligheyt.

REP E-
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Geen boom en wuft op eenen dagh ,

Geen boom en Valt ten eerflen jiagk

OOo haefl ick my bevont in Venus net gevangen

,

^-'Seyd' ik hetRofemont.waer toe veel kromme gangen?
En liet

! my docht terltont de vryfter wasgereet

;

Maer op foo mallen waen ontfing ick dit befcheet :

De Specht, het griUigh dier, die piekt in alle boomen,
Maer wat de geck begint, ten fij n maer rechte droomen

:

Hy meynt, daer is een gat ; maer 't hout is al te dick

;

O vrient, eeneykenboom vereyftal harder piek.

Sive amator , five gladiator es , Rcpete.

"j\4" Artia. Picm ayis longü dare vulnera ramis
^^^ Dumparate Cr rofiro robora dttra petit

,

Protinui, ut ^uercumprimomodo contuditiBu^
^uxrit, an admittatpcruia rima dtcm.

Picusj amatorii mmiumproperafit is, imarro est^

^uiprimo admtjfumfeputat ejje die.

Tallitur j haudprimü cadit t^fa bipenmbiu arbor

;

Robora. yaj}a cupisjlernere ? Jxpeferi.

VerJe'^ercYfaicl importer,

/^ Etrortcpouvoir percer Ie Pic femerentefte,
^-^ Dun coup, fans plus frapper, 6 qu'il cft fotte belle

!

Semblable imprcHlon forge en fon cceur Tamant,
Mais fache, pauvrc fot, qu'il faut frapper fouvent.

Hy meynt "t is deur , en 't isgeenfcheur,

"p\E Specht pikt in denboom,men fietfe nau beroerenj
--'^ Noch gaet hy niet te min geduerigh fitten loeren

Ofhy een open fiet. Kijck,wat een dapperman,
Hy foeckt een vol befluyt oock eer hy fchier began.

Hoe ketelt fich het volck, befondcr in het minnen,

Daer is maer enckel waen, en niet als malle finnen j

-A 1 wie van defe wefp is in het hooft geracckt

,

Die raeft, oock fonder koorts ; en droomt,oock als hy
waeckt.

Amans fïbi fomnia fingit.

Xy IcuSi ut exiguo yix robora contigit iciuj

lam mihi,jam cUmat, peryta quercus hiat ;

Rima, diem video^patet, opatet, inquit, ateheu .'

Vixpatet exiguo vulnereprima cutis.

Stuitus amansyjflmul-acfolito mifitts ajpera njtrgo cBy

Clamaty iC ! vi^MJam dedit i/ia matius.

Intempejiiyumjlolido canit ore triumphum ,

Etfibi vana moyetfomnia quifquis amat.

IlnafaiB, qtdcommence.

T E Pic voulantpercerle tronc, de vivcforce

,

•*-^ A peinc de fon bec ayant percc l'cfcorce,

Va regarder a tous moments ïi l'arbre eft creux

:

Il fe chatouilletropquiconqueeftamoureux.

Verf Vulgar. Non amet , aut dtfcat duros tolerare labore

s

Optati compos qut 'velit fj[cfui.

Polyb.lib. lo.

Nulla re utiliabflinendum cfl , propti r apparentem dift-
cultatem ; fedcomparandus habitus , quo ctmcta hona
mortallbus comprehcnfihilia, redduntur.

AMANS



AMANL SIBI SOMNIA FINGIT. «5-

INjitaep quihufdam tamridicuUPhtlauti^sprurigOi ut,

heet zielpepone infulfioresfmt , omnia nihilominU'SJ^len-

didd ac magnifica defefepo/lieeri audeant

:

Qiiid dignum tanto dabit hic promiflbr hiatu ?

Safie cum vafavacua mxgis tinniant , ac arijl£ inanes al-

tius emineant

,

Parturient roontes, nafcetiir ridiculus mus.

Phcet Menedemi di&um aureum , qui AthejuisJludiorum

cau/apropcrantesprimofapientes e(fe, tune Phtlofophos y in-

de Rhetoras, denique rudes (^ omnium ignarosferi, non mi-

nus leptde ,
qua,m vere dixit. Valeat toturn genm hoc arde-

Itonum. SoUd/ii ac non inventum dovlamens '(utilleatt)

quo diutius difcit, inreplura, m opinione pauciora novtt.

Magna de feipfo eredere , exigua fctenttéicertumeJUndi-

ctum,

Varro : Omnes videmur nobisfaferdtt^fejlfvi^helliy cum

ftmtn cyprei.

Ovid. de Art. 3 . Prona vemt cupidü infua, votafides.

Tr\ Aer is in fommigc menfclien foodanigenketeïendc
^-^ jeuckfel van cygen liefde, datfe, fchoon fy zoutelo-

ferzijnals pompoenen, evenwel noclitans veel groote

dingen van hun derven beloven. Maer wat k^n doch fo-

danigen hoogen Inurcker bybrengen , nadcmaeiiiet van

oudts foo geweeft is, dat een wan- vat meed bomt, en de
ydele kooren-ayr hooghft uytfteeckt, foo en is van het

wijdtberoemde fwanger-gaen der bergen , gelijck Hora-
tius feyt , niet anders te verwachten , als de ge boorte vaii

een geckelijcke muys. De Studenten cerftmaelt'Athe-

ncn komende , feyt Mcnedemus lijn dappere gaftcn foo

fy meynen ; maerftracx niet anders als liefhebbers der

wijsheydt, en daer na leerlingen der reden-konft, enten

leften , gantfch plomp , en van al les onwetende, 't Gact
noch huyden ten dage foo met yder van ons , hoe men
langer leert, hoe men in der daet wel meer, maernaci?

eygen oordeel , min wetenfchap heeft. Veel van (ich tö

dencken, komt van weynigh te weten.

Proverb. 3. 7. Laet u nief^pijs dimcker. Arrogantia
,
profeöius obftaculum.

DE Specht vliegt over al, hy gaet de bofichen quellê, "^T Vmpenetrentmorfus infmguU -vulnera qu.mtt

Hywil(gelijkhetfchijnt)deboomennedervelIen, "'-^ Duk

Hy piekt in al het hout, en foeckt een open gat,

Maer vint ten leften niet , als ick en weet niet wat.

Al wat de menfchen doen , al wat de lieden maecken

,

Het zy in klcyn bedrijf, het zy in groote faecken

,

Hoe flechthaer dingen gaen, fy trotfen niettemin,

De minfte van denhoop die heeft een vleyer in.

Dum nimium rojiro marttafidit av:

Pervialignaforentf ntjiperuia^ Pice^putajfes;

Dum ruis hüc illtic , tempm inane volat.

^uipoterit , doftum quifeputate^fe^ doceri?

^uifapiety quiJejamputat effejophum?

Semper inanis ent mens, quxfibtplenavideturt

Docfus erat , doctm nijibi quifqueforet.

Ecclefiaft. 3. 24. La prefumption a deceu plufimrs.

LE Pic auroit bicn toft la fin de fon ouvrage

,

Side fon bec n'avoit conccutrop grand courage

:

Uri coeur prefumptueux ne fera rien du bon

,

Puis c[u'il a de fon fai£t trop grand' opinion.

ARROGANTIA, PROFECTUS OBSTACULUM.
"KJi Agis decorum ejijuyenem difcere , quamdocere-, Seni

"^ ^docere, quamdifcere. Meliiis tamenejlprove^ioris

Atatif hominem feru dijcere , quam in ignoranttaperpetua.

verfari. J>Iunquam hominem tam exa£i£ eruditionis ujpiam

exjittijjcy ut amplius nihil addtfcerepotutrit , ratio demon-

Jlrat. Non in vitafoVum , fed (jr in ipfa morte , imo ex ipjd

morte , eft quod dtfcatur -fpr^fcrtim homini chrifltano. Odi

hommes igttava. opera., Philofopha fententia^ ajebat t/le. In-

docilisfane ejl^ qui mauult doóïus videri , quam ejfe : Fanus

(^ arrogans j qui aut magna fibivmdicat : qu/i ipfinon in-

funti vel majora, quam qux infunt. Utmam hoc antmis

omnium injitum ! De aliis nunquam male , dejefe nunquam
bene loqui,primum chrijitanti alterumjapientis ejt.

TT Et voeght een longhelinck beter , onderwcfen te

-*- -^ werden , als andere te lecren j vooreen oudt man
daerentegens paft het beter een ander te onderwijfen,als

felfs onderwefen te werden i enevenwel nochtans ishcc

beter in fijn ouderdom te leereu , als altijdt onwetende te

blijven. Noyt en is 'er iemandt foo volkomen ofte in ge-

leertheydt , ofte in ervarenthcyt gew eeft, cft hy en heeft

•noch altijt in wetenfchap kunnen toenemen. Men en kan

niet alleenlick in dit leven , maerin,enuytdedoot felfs,

onderw efen werden; voor al en fonderlinge een Chriftc-

lijck gemoct. Ick hate alle menfchen van veel feggeiis ,

envanweynighbedrijfs, feyd'ereen vandeOude. Hy
en is nietleerfaem , die liever heeft geleert te fchijncnals

I Corint. 8. 2. Siquis exijlimat fctrefe aliquid^nondum inderdaette wefen,feyde Bion. Hyistrotsenydel,fo

welden defen , die fich dingen toefchrijft de welckehy

niet en heeft, als den genen , die fich grooter dingen ver-

meet als hy kan. 'tWare goet dat men van andere nim-»

mermeer qualick , van fich felven nimmermeer wel en

fprake : die het eerfte doet, handelt Chriftelijck i die het

tweede doet, handelt wijflelijck.

cognoyit quemadmodum eumfctre oporteat.

Indocilu ejl , qui mayult do£fus videri quam eJfe. Bion apud

Laért. lib. 4. cap. 7.

Proverb. 2.11. Astu yeu un homme qui cuide ejirefage ? il

y apltts d'ejperance d'unfol^ que de luy.

Verf 1 6. Leparejfeux sejitme ejlreplmfage , quefept qui

baillentjage confeiL
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V I ï I.

Buyten gefont , binnen ge'^ont. Niet al goudt dat Vr bïtnckt,

Y)E blixem kan het fweert in hondert ftuckcn breken, XTT"Y fien een guit gevcft, wy fien een mooye fchecde,
**--' Maer Jaet de fchcede gaef , daer in het heeft gcftc- ' ^ Maer is de lemmer goetrdat fwoerje wel met eedc;

kenj

't Is even foo een vyer datmy de pijne doet

,

lek ben j eylaes ! geqiietft , en noy t en liet ick bloct i

lek ben, eylaes ! gequetft , maer openbare wonden
En fijnder noyt geilen, en fijnder noyt gevonden.

Dies wenfi;h ik rot behulp geen kruyt, ofmachtig gras,

Ick wenfche reyne falfvan enckel maeghde-was.

Sine vulnere lacdor.

O Aucia cordagero , vejligu nullafagitt^t }^ Etjecur, tlUJo corpore , vulnus habet :

Vulnus habet ?fxllor , c^uodentmfine vulnere vulntu ?

Hei mthiJ C£cus amor vulnera cxca.fa.cit.

Tulmine cum mifero mihi, nonfacepeelU4 adura4

Sxvepuer, nofiris hoc^precor^ addemalu

:

Da medicawy rmdicU qua nefi:iat artibus uti^

Etfua^ non herbas, applicet ora mihi.

En efter \s 't gemift : de fnelleblixem-ftracl

En brceckt wel anders niet, als flechts het innigh ftaeL

Wanneer ghy menfi:hen fict tothoogen ftaet gerefen.

En acht 'et niet terftont het hooghfte goet te wefen.

Want daer 't hooft blinckt en klmckt , dacr dwingtca
wringt de geeft

;

SietIwacr het Üchacm dreygtjdacr is het hert bcvrccft,

Nefcitur, ubi me calceus urget.

"C^ XJlgeat ut Utis vagina coloribus extrh,
*- Intusy io ! ruptusfulgere mucro Utet.

GrandefateUitium mirarii, ér arma tyranni^

Et rutilum ^fulvo quodmicat are, caput

:

Exteriora ytdes , quidfioi ? (^ ad intima tranji;

Terreat utfacies.^ mens malefana trtmit.

CdceuSj e^egium quemjudicat effe viator,

Jffiett occultofape dolorepedem.

lout nefi or que reluit, ny farine ce que hlanchit.Maplaye efl au dedans.

"TOudre& flambeau d'amour , feu de facon eftrange, f~^ Eluy que nous voyons, en l'aftion publiquc,
-*• Qui, fans toucher Ie fein , au coeur d'amant fe range. ^^ Si reveré de tous, fi grand, fi magnifiquc,

Móncocur,puis que mon cceur tu blcfles fansblefifurc,

11 Éiut , par confequent, qu'il foit guary fans cure.

Quejuge-onheureux ? fouvent eft Ie coufteau

Bel a Ie voir, mais tout gafté dans lefoureau.

Tacit.

Palam compofituspudor , intuifumma adipifcendi libido,

Virgil . VivitpeCiorefub dolente vulnus

,

Intacïis vorat offtbus medullas j

Vefano tacitos movetfurores

,

^uod chironia nee manus levaret,

Nee Ph<ebus,fobolefque clars Phabi,
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QJÜ OD DOLÊT INTUS HABET.
PLerifque nojlrum folenne efi conditïonem alterim qukm

maxime exie/lere, propriam co7itra deprr.nere. Ejus rei

rationem hancputo, quod in hü taltbm ah externarerumft-

aejudicia mutuantes, interna 'vixrefpiciamm , cumqueUta

plcrumque& qn'X- magis pUcent maxime confptcuajint , du-

nora -vero taai efere conditipni mniifcujufque inh^ream, a-

liena ?iobis, 7;ofiraph'.s aUüpUcent, optat ephyppia bos pi-

ger, optat arare caballus. Opes ac majefiatcm.Diofiyfiicimi

Vamocle laudibus cxtollimus^gladium e lacmiari cqmnafeta

incaputTyranni demi(Jum non at^t} yidemus ^
quamtpjïeo

loctjimm-, maxima tmpcrto, utah Salluft. maximam curam

vzejfe nefcientes. At fanejpectojijfimum auUum nonneftpe

adfordidfore)nparicti'Spartemohtegendamadhibetur?Non-

Kccolofftforis t?tftg7ies Deumfepe altquem r'cprxfentant, in-

trinfectispleni luto ac fordibus ? itafane. Etplcrumque ubi

honor , tbi (jr horror ; & , ut Sencca , qui a muitis timetur^

multos timet.

Boëtius : ^lios yidesfed.ere cclfii

Solnculminereges,

Detrahat/i qtdsfuperbis

Vani tegtnina cultus^

lam zitde bit arf^as

Dominosferrecatenas.

Tacit. 6. Annal. Si tyrannorummentes recludantur^pojfint

ajhict laniatus^& i^"^ •' .^u^ando-, ut corpora yerberibus, ita

fkvitia, Uhidine^ malis confttltis, animus djUceretur.

\ ZEleonderons, hebben een gewoonte , eehsandei'S

^ gelcgentheyttenhoogftentc verheiïen , haereygen

nietteachten: dereden waervan, duncktmyhierinte.

beftaen , dat wy ons oordeel in dufdanige faken gcwooa
zijn te gronden op de dingen die ons in t ooge loopen,

op inwendige en verborgen faecken ondertuHbhen ofte

niet lettende, oftedefelve niet wetende : ert nademael
het grnc dat vermaeckelijck is in iemants gelcgentheyd t,

meeilaltijdtblijckelijckis, eridatdebefwaerüjckheydc

vande felve daeren tegen veeltijts van binnen fchuylt eri

bedeckt is : Soo gebeurt'et dat de gelegentheydt van an-

dere luyden aen ons , de onfe aen ander luyden , beter

fchijnt:

Den Os "vilvoor een rijt-peertjlrecken ,

Hen heng/} itenfcht om denploegh te trecken.

Wy prij fen al, met DamocleSjden glans eh voortreffe-

lijckheydt van Diony fius , om datfe ons in't ooge loopt

:

hetfweert daercntegens, dat met een peerts-hayrover

't hooft van den Tyran hangt , en fien wy niet eer voor

wy felfs in fijn plaetfe zijn. Éy lieve ! hoe dickwils is een

fchoóne tapitferye gefpannen voor een vuylftukmuyrs.

De nieiiwfte fchoenen dwingen meeft. De gegoten beel-

den der afgoden , hoewel zy van buyten verg'jlt zijn,

werden van binnen vol flick en vuylicheydts bevonderi.

Die van vele gevreeftwert, feytSeneca , vreeft'er vele,

Noyt Heer ofeer, fonder feer.

S

Buyghtj aft Breeckt. l Pet. J. f; Weefi met ootmoedtgheyt

'uerciert, ivant Godt Jeederfiaetdcn hoovaerdtgen.

Iet, wat de blixem doet ihy faleen lemmcrbrekert>

Hy fal in ftucken flaen dat niet en is geweken

,

Defcheede niettemin, daer inhetyfer ftack

,

Die bhjft in haer geheel en fonder ongemack.

Godt die het feltfaem vyer laet van den hemel dalen,

Die maeckt hem veel geüjck met defe fnelle ftralen,

Hy breeckt dat wedertiaet, hy fpaert dat buygen kan %

„ Noyt was 'er trots genx>et dat Godes zegen wan.

Aux humhksgratieux
,

f^ EsJavelins de Dieu, la foudre S: la tonnerre,
^-^ Audoux ne font du mal, au dur il font la guerre.

FLECTERE VE
Ql quis me interrogat (tnquit K^ugufltnus) quodnampri-
^^ mumjjominique chrifiiano maxime fieceffarium requifi-

tumfit) humiiitatcmdicam. Si,quidfecundum,idemreJpon'

debo. Si de tertio quterat, dictum rcpetam. Indicat "virpius

bafim acfundamentum totiusphilofophiis chrifitanamhoc

frAcipue confifiere, ut dcbellataomni eUtione acfuperbta^ ex

'verafuicognitione^ unujquifquefihi vilefcat jBeoque crea-

torififefubmittat. Cumeni>nfuperbi£ yenemprimiparen-
tes affiati ac inflati , totampofteritatem nefando contagio in-^

feeerint; humilttateeam refiitui^d^, utmmorbis, contraria

contrariü curanda ejfe , Veum fionobfcure tefiatum yoluijp)

fatis confiat. Nee mirum, cum c^fententiam malorumfuper-
hiam effe, etiamexjudicio naturali, a'ntiquijudicayerint.

Tarquintum horjdnem libidinepracipitem, avaritia aecum,

immanem crudclitate, furore yecordem ^vocaverunt fuper-
bum, c!rptttayeruntfuficere convitium , ait ille. Concluda-^

mus cum Nilo^^r opcram demus utfit nobis vita excelfia,fi?i-

ritus humilis. Nihilaltum yult Deus , prtcterfie ;
ptoprium

tlli est ereeta dfjicere, dejscïa engere.

I Petr. 5.6. HumiluiminifubpotentemaruTiei ^ ut "vos

t.xaltet in tempore vifiitationis.

Proverb. 28.14. o que bien heureux efi l homme ! quife

donnefrayeur continuellement : Maisceluic ti endurcitfon

taur tomberA en caUmité.

Fle6tere vel frangere.

C (iJipe velintaElanummiperièrecrumena^
^ Fractus (^ , ilUfo tegmine, mucrofuiti,

Sifpe cutis totos ruptis tegit offibus artusy

Cum Deus ex alto tela trifulcajacit.

Móllibus indulget, durifiqueferocius infiat

Fulmen,^ ipfefatitfulminü Auflor idem.

Flectegenu : quicunque Deo nonfle^iitur^ ille

PleTfitury elatos Numifiis irapremit.

dttrauxorgueilkuxi

Homme humilie toy , baiflant ton haut defir

,

Nul eft, qui ne s'y rompt, qui ne s'y veut flechir.

LFRANGERE.
SOo my iemant vracgt(feyt Auguftinus)wat de eerfte en hod-

dightle deugt zy voor een Chriften menfchej ick fal hem ant-

woorden, nederigheyt; wat de tweede, nederigheyt; wat de der-

de , nedcrighcydt. Willende den Godtfaligen man daer mede te

kennen geven , dat het geheele grontftuck des Chriftelijcken le-

vens infondcrheyt daer in beftact,dat den menfche in fijn gemoet

uytgcroeyt hebbende alle trotshey t en hooghmoet, en daer door

gebracht zjndetot Ware kenniflb en verachtinge van fich felfs»

hy fich in de leeghfte dweemoedighcydt voor Godt verootmoe-

dige. Wantnaedien'tonfer aller Vooronders, door haren ver-

wacnden hooghmoet in voortijden t'onfen verderve leeÜjck heb-

ben laten liggen : Soo heeft 'et den goeden Godt belieft, op de

wijfc vande ervaren medecijnen, defe fieckte door ftrijdigc ge-

ncesdranckenwegh te drijven. Laet ons dan trachten na een he-

melfch en hoogh leven, maer nacr een ncderigen geeft. De Hee-

rc der Hecren en wil niet groots,als fijne heerlijckheyt; want 't is

hem eygen, de hooge nederig te maken , de nedrigete verheffen.

Den dagh des Hceren feydt lef 2. 1 2. fal gaenover alle het hoog-

moedige en hooge, en over alle het verhevene, op dat het ver-

nedert werde.

Chy die een chrifien zijtgenaemt,

Vraeght, ivelcke deughd' u he'si betaemt ?

D'antTpoort is kort : Foor eerH^en lefi>

Is nederigheyt h alderhelt

B ?



iS EX VULNERE PULCHRIOR.
I X.

D
D/j "svond maeckt gefont.

E naeld' is u pinceel, die fchildert frifle rofcn,

Van zijde maeckjeverw, en doet het linnen blofeni

Ghy opent, en ghy fluy t, ghy heelt oock datje flceckt,

Ghy geeft meer alsje neemt , ghy maeckt oock datje

lek pnj fe dit bclcytjik noem het foete rancken, (brceckt.

Macr handeltmy alfoo, ick faludes bcdanckcn

:

Vriendin, ick ben gequetfl: dooruwen foeten mont
O geeftmy doch behulp met dat my gafde wont.

Ex vulnere pulchrior.

"P 'Ungerete dtcam, velpingere ? nefcio, Phylli,
'

- Pungis^ hac ipfx , fiammapingis acu

:

Fulget j tu , fana cutepulchrior ipfa. cica.triXy

Dumquenocet, byffofertpia cujpis opem.

Cum tuA rejpiciat tenuem dementiapannum.
Men} magis duraconditionepremes

?

Corda mthipungü ; nee deprecor, 6 mea, punge

Phylliygenas labris tu modo pinge tuis.

Ccqucbicffe, me drejp.

nPU fais, aublancq fatin, maint trou par ton aguille,

*• En picquant peins, Margot, que tu es belle fille 1

Tout, que tu as bleiïe, en cft gentil& fain

:

O queme traifte ainfi , Margot, ta belle main •

Ruyckende kruyden , flinckendeluyden.

\T 7" Anneer ick nu en dan een vrijfter fic borducren j

^^ Soo leer ick even daer een deel gcflepc kueren.

Befiet, o foetejeught, befietecn loofen treek,

Ontrent het mcefte gout daer is de meeftepleck. '

Wat is er menigh menfch alleen met fchijn behangen

!

Wat is 'ermenigh oogh alleen met fchijn tevangen .'

Maer 't is niet altijt fchoon , dat al te fchoone blinckt,

Die altijt foete rieckt, 't is feker datfe ftinckt.

Non bene olet
,
qui bene femper olet.

QXJemfitHs infecit Phyllis tegit arte colorem,

^utdmicat auratojiamtne, mendafuit.

^uidpicfificfiquejuvant mendacia vutttts ?

Hanc natura fugit , c^u/t petit artis opem.

Crimen hahetformofanimis : qu^Jpiratodores,

Crede mihi , vitturn quodtfgit^ oregent.

Non natiyus honos,fedpicïa -videtur imagoy

Semper ubi rofeo vernat honore cutis,

DeJjoubsLt cowverturcj/e trouipera l'ordure,

T Efautesdufatincacherparartifice
*--' As bien appris Margot : oü l'or eft, gift Ie vice.

Tout que te femble beau plus qu'ordinairement

;

De neftre beau par tout tu trouveras fouvent.

Ovid. de Remed. Amor. lib. i

,

"jTX Ifcite fanari , per quam didictjiis amare :

^-^ Una manits vobis vulntis opemqueferet.

Fulnus , AchilUo qua quondamfecerat hojliy

Vulneris auxiltumpelias hajla tulit.

Dan. Heyn. Mon. el. 1 1.

Eleyat una undoi peiloris , una domat.

NON



NON E E N E O L E T , Q^U I BENE SE M PER OLET.

INfolititomnia meritofujpecta. e(p ,pnidentiores monent^

Kunquam , nifigr^'vt de can-sa ,m (ordidoJpUriderem , in

prodtffo p.trfimontam , m hojle anncittam diquis expertta

est ; nuTiqu^r/zgratiiita mfuperlo comitaf , in avaro lihera-

Ittasfuit. Noia.e}f ptjlo/is dulciaritfreq^uens falLtcu.y cui

ambttjlum pl.icentA pAUern dcnjiorifaccharotcgere , nota.

Acu-picincisptielliiUfiliaxfoUrtiii , iutpa-,znum,parte qua

decolor aai maculofm , aurocbducere morii efi. Nunquam

bonafide {ait Senecaj uitia manfuefcunt;ftthmitt:ii.tferi-

tatem , nugis ojiam cxuunt^ (^, quum ftnims exjpecfaverü,

exalperarstiii- ; tort'ttas mttigata cito in natuYAmfumt rece-

dit. Acute , tn o»i?iia, Tacttus , certijfimumfkvie cogitatto-

nis tndtitum ej}, tnqutt , tn irato homiue, ir^e occultatte. Ta,

cui h*c eveniunt , cave cancni ; ^ hojlem fCterem dtjficul-

teramicum, amtcum vcterem nonfactie hoftemfiericertoti-

biperfuade.

Tuvenal. Sedqux mutatis inducitur^ atqucfovetur

Tot medicaminibifs , coÜ-<t(^ueJiltginis offts

Acciptt , dr madid.i ;facies dieetar, an ulcus ?

Tertul. de cultu Focmin.

Quantum k nofris difciplmis alienafunt , ftciernfcfa?n

ï5>

t T S een ftreeck van voorfichtigheydt alle ongewooné
-*• dingen voor verdacht te houden. N lemant en heeft

oyt, fonder merckclijke oorfaken^befctheyr in een floef,

fparjgheydt in een opfnapper , vricndelickheydt in fijn

vyandt geilen : noy t en wert 'er heusheyt by den trotfcni

mildigheyt by den gierigen te vergeefs gcpleeghr. Dacr
de taertc meell verbrant is , ftroy t den palleybaekcr htc

meefte fuycker : daer het fatijn meeil g^pleckt is, voeght

den borduerwercker het meefte geur. De gebreken der

menfchen en werden noy t ter goeder trouwen getemt,

feyt Seneca , fy houden veel eer haren aert en wrcetheyt

in , alfe die af-leggen, en als men der minft op verheet is,

foo breken fy weder uyt , en wandelen den ouden karre-

pat.Wanneer een gram menfche,fey t Tacitus, lijn gram^

fchap inkropt , let dan vry op u ftuck , v>'ant 't is een ge-

wis teycken van een wreet voornemen.

geflare , quibusfimplicitas omnis indtcitur : efifi.^icm mentiri
qmhus lingua non licet ! appetere quod datum nonfit, qmhus
alicnis ahfiinenduhi

!
fpeciem excrcere

, quibmfludtum pn,-

dicitiiÉ eH j edite mulicres chrifiian.e, quomodo pr.ec£ptx

Beicufiodiatis , lineamenta non cujiodicntes.

N
lacob. I. 12. Salïghis denman dieverJoeckingeip£i-

draeght^ ypant ais hy beproeftfal -2^^ ,plhy de

kroone der hccrhjckheydt ontfar.ger,.

D Ie aen het wit fatijn geeft hondert duyfent ftekcn^

En meynt noch evenwel de fjde niet te breken

:

Want als de fnegc maeght haer nacldc wederhout,

Waer eerfi de ftekc was, daer is dan enkelgout.

O I fteltu weerde ziel ommetgedulttedragcn

Al wat van bo \ en komt. Al zijn het harde flagen

,

't En brengt u geen verderf Des EItercn wonderhant
^eneeft, oock alfe quetft ; en koelt cock, alfe brant.

D'«« cojlc Dku oingt , de l'autre ilpoingt.

Sanat
,
quod perculit.

On tihifert animm tuafcricaperdere , quamyis

Milleforaminibm [erica , inrgo , notes :

^uod laceravit actis , rutdo moxjplendet tn auro ,

Fulchrior ex ipfo 'vulnere tela redit.

^uos premis , Alme Deus y non opprimis ; arrige mentewj,

^iigemis atherea TJulnerafaBa manu :

Perfer , entfand cutepulchrior tpfa cicatrix -, i

Et dabit haud duhiam vtdneris Au^or opem.

'U fais au blancq fatin dix mille troux, m'amie,

De tout cela pourtant ton coeur ne s'en foucie i

L'ouvrage en cft plus beau. Dieu par fon chaftiment

Guarit Ie coeur humain , fa playe fains nous rend.

SANAT, Q^U O D PERCULIT.
QXJod in byjfo virgo acu-picinx , idin nobis aait Deus.

.£luem^precor , unquam honoravit magnusille Opifex^

quem non anfe oneravit ? £luem nnquame fuis aut gratm

Jpirttualiimbuit, aut honore corporaltegregie decoravity nifl

fr£mi[fa, inutroque, tnfgnialiqtiacaUmitate? Non ante

patriarcha lacob opidentus y df ingentiftmulitio , tanquam

exercttu ^ftipatus ndfuos redtit ; qukmfo^s hacillo innixus

in exteras regionesprofugm abiijfet. Non a7Ue lofephus rc-

galtjplendore emicuit, qukm carcer'isfquallorefordmfet . In

(piritualibus : non anie Paulits impios k morte rH'ocavitj

qukm 171 piorum mortetn confenfiffet j Ecchfiam non propu-

gnavit,quam eam oppuiyiafet ; Luccrn deniqueEuangeliiyvif

C£cus, non vidit. J^uldmu/ta futdes funtfidclibus aff.icfio-

nes, etiam antmi. Si quando ergo affiigi te contigcritfi mens

pia, corpore ,five animo infolattum tui hoc , autfimiley argu-

mentum depromc , Deo eflpropoftturn n:c honorare , i?ifamia

enim afficior : mefirmare , quippe debilitor : dez'itiis me cu-

mulare,inpaupertatis anguflia^s detrudor :gaudio me affice-

rCy doloribus cruciandurn me tradidtt. Nam ut att

Auguftin.fup.Pfalm. 21.

T Ntelligat homo medicum effe Deum, ér tribulationem me-

d.ictmentum effe adfdlutcm^nonpanam addamnationem

y

fub mcdicamcntapofiius ureris , fe caris , clamas : non audit

medicus adzioluntatemyfed audit adftnitalem.

GElijck een maget met hacr bordiierwcik, fo handelt de goe-

de Godc metten mcnfche. Wiehecfthy oyt vereert, die hy
te voren niet belaft en h.idde ? wie vandc fijne heeft hy oyt tijde-

lijck oft gccftchjck gcfcgent , die hy te voren in beyde nictcti

hadde bcfocht ? den oudt vader lacob en is niet ccr met vrouwen,

kinderen, knechten, maeghden, en vee als met een heyritger om-
ringelt toctc fijne gckccrt , voor hy met een ftafalleen in de handt

vele vluchtich was vertrockcn. lofephen is niet eer totKoninck-
lijckcn glans verheven gcweeft , voor hy in't duyllcr dcF kerkers

was nedergelatcn. In geeflehjcke faken : Paulus en heeft niet eer

de goddcloofc uyt den doodt getogen > voor hy inde dood vande

Godtfalige had bcwilhght : hy en heeft voor Godcskercke niet

eer gcftreden, voor hy die wel heftclijk te voren hadde beftreden:

hy en heeft het licht desEuangeliums niet geficn,dan doen hy fle-^

kc blintgeworden was.Om kort te maken, dcnGodtlaligcn Itrec-

ken fclfs hare fwaricheden, 't zy in ziele of in lichaem, ganifch en

al ten goede: en daerom mach een Chriftelijckgemoet wel fekcr-

lijck aldus redcn-kavclen : deHecrewil my totceren vcrhcfFcn,

en waerom doch ? want my wert oneere acngcdacn. Hy wil my
verftercken, want ick gcvocle mijne fwackheyt. Hy wil my vcï-

rijcken , want hybefocckc my met annoede : hy wil my vcrblj-

den , want hy treft my met droefheden. Sietdaer! eenfclfamc,

doch een vafte, maniere van reden- kavelen van de kinderen Gods.

Perkin. Traft. de Spirit, defert.

Dei gratia incipit , pt rficitur , utpUirmmm ; per contraria.

Apocalyp. 2. 10,

Necrain rien des chofes que tuas afouffrir : Soisfidelle

jufqueskla mort ije te donneraila couronne devie.

B 4. C A--



i* C A P T I S O C U L IS

Vei'^-'onnett oogh , begonnen min.

/^ Hy fult een leeuwe fclfs haeft maken u gevangen,
^-^ Vefwint hem maer het oog. Sc eens de foete wan-
Vaneenigh aerdigh dier verblinden u geficht, (gen
Ach : van een dapper man en Wijfje maer een wicht:

Al treets'u op den neck, ghy fult haertrotshcyt lyden

;

Al ipouts'u in den baert, ghy fult de gramfcbap myden j

Wat dient 'er veel gefeyt r al waer oyt minnequam,
Daer wort de felfte leeuw foo mack gelijck een lam.

Captis oculis, capitur bellua.

TV /T Ox Ito cnptus erit, ftluminci capta. leoni

:

-* '^-*- Si nefcis, octilU 'vincitur omnts amam.
Senjihus ergo tuis uhi dtdcis inhxfit imagOy

Perque oculos intrans corde reft dit amor,

Mox domita cerviceJHgum, gratofque Ubores,

DulciA mox tergo yerbern nentpefcres

:

£t licet aut leojis^ aut tigride peyior orba^

Accipies leges , qttas tibi dtcÏAt amor.

Par des yeux les deux femflres ^

Darts d'amour deuicnnent mdflrcs.

QUand onje£lc au lion un drap deflus la tefte.

La veuë luy prenant, on prendra toft la befte

;

Farouche nul fera quant il efl: pris au yeux,
Apprivoifé feras , fi tu esamoureux.

Is 't oogh "fierrafl ,
'p heefl is in lafl,

"D Efiet, hetmoedigh diet de Leuwe ftaetgebonden,
•*-'Om dat men fijnen aert ten leften heeft gevonden

:

Ach : Sampfon is gevat, om dat fijn machtigh haer '

Wert, door een ontrou wijf, zijn v^antopenbacr.

Wil iemant in der haeft fijn vyandt overwinnen

,

Die leere fijnen gront en aengebore finnen.

Want foo hy dat geheym ten vollen weren kan,

Daer is geen twijfel aen hy is 'er meefter van'.

Primo vincuntur oculi.

"XT Tncerejipevumcupisy (^ 'vincire Iconem,

^ Fac oculos 'vincas, ^ leo 'vtclus erit.

Dum vocatinpugnam valtdas tuba rauca cohorteÈ,

Ferreaque horrendo fulminat ^refeges,

Vux oculos vifu, dux murmure territat aures

Hoftibus , e^pavidos excitat arte metus.

Inpugnis oculiprïmum vincuntur , ^ aures :

Lumma quipotuit yineen j vistor abtt.

O Eilgnigné, corpsperdu.

T 'oeil au lion perdu , pert aufli toft fa vie

:

•^-^ Le chefd'armee ainfi faift peur a fa partic,

Par monftres non cognus , ou quelquc afpeft hideux.

Ilgaignerale ccEur , quia gaignc les yeux.

Ovid.

Metam. 3

Q

*^r On beneconyeniunt, nee in unafede morantur
-^ ^ Aïajejlas ^ amor.

Mantuan.
XJifquis amat,fervit;fequitur captiyus amatamy
Fert domita cerricejugum , fert dulcia. tergo

J'erbera, fertjlimulos , trahit dr boyis injlar aratruf».

O CULI



OCULI PRIMO VINCUNTUR.
MOvent ac turhant homines non res

, fed^ quoi de rebti.s

habent , opiniones : prima ifix notinnes mirmn est

quxntum'va.lea.nt-y nee animosfemelprajudicio occupatosfa-

cite quii in integrum reJlituAt. Novum imperium inchoanti-

bu5 utilem c([c clementiefamam ; in'vifuTnqueprincipe?n feii

benefeu male fd^apremere^prudenter nottit Tacitus. Falet

hocjane ettam tn rebiisprivatif. Recens co?2Jugatos dipdt.ty

utfcopulos , fitarejubet Plutarchi^s , ne videlicetjimultas

prxmaturx atitmos , antdquam coaluerint , dijfolvat. ^uj,

amoris fcita tndidère , amant i , primispraferttm alloquiu^

' ut Domindi oculis ac auribits blandtatur^ vehementer incum-

hendumputant. Sciutt id, ac tn ufum deduxit Venu^^ apud

Virg. quidentm Deanefcit amoris ? ideoque <iy£neamfuum

prtmo aJpeBu Didoni os humerosque Deo firailem 'viden-

dum exhibuit. Bodem ftrategemate ludithaprimo vigiles^

mox Imperatorem ipfum Aff'jriorum Holofemem circumve-

nit. Ut viditi utperiit, ufque adeo.

Tacit. de Morib. Germ.
Primiy in ommbtHpraliis, ocuüvincuntur.

Lipf. Doft. Civil. lib.f. cap.i6.

Clamor repentintu aliquis y aut imago, autaJpeHusfuga

fdpe exercttum impleyit : ér i^^<: talia magis,quamgladtui.

DÉ menfchcn werden voor het meererKJeel geleydt,

niet fofeerdcor de dingen felfs , alsdoordeinbeel-

amgedieiyvandefelve in'c hooft krijgen. 'tTs tever-

Avonderen wat den eerften inval by yder een van ons al

vermach; wantfo haeft wy eens zijn ingenomen, en kori-

nenwy nauwelijcx, om iet anders te gevoelen^ gebracht

werden. Voor een Prince, feyt Tacitus , die cerft aen't

Rijk komt , is 't oorboir voor een genadigh en goedertie-

ren Vorft by den gemeenen roep gehouden te werden.

Voor een man die nieuwelijx een jonge vrouwe getroiit

heeft, feyt Plutarchus, is 't geradé alderley fcherphey t te

fchouwéjom de inbeeldingevan haer teer gemoet t'hem-

waertste trcckcn. Die van de liefde handelen, fchryven

'teerftegefichtc enontmoetinge fonderlinge kracht toe

om harten te ftelen. Met defen treek heeft Venus de oo-

gen van Didojin de ecrfte vertooninge van haren^neas,

Judith het gefichte van Holofernes t'haerder eerfter ge-

fichtc vervoert en ingenomen. Let 'er op die t aengaet.

conjiernant hojfem , i'idebisquc militem -va-ais^ inanibui

rnagisj qukmjujlüformtdinis caufis moveri.

Livius

:

Nihiltam leve ejl , quodnon magnainterdum reimomen'

tumfaciat.

Math. 6. 23. Indien u oogeboosis
, joo jal u geheels

lichaem duyfler '9pefen,

A Lis de felle Leeuw de koninck van de dieren,
•^"^ En dat hem al het wout en alle menfchen vieren,

Wint icmant niet te min het ooge van het beeft,

Sijn lij fis fondcr kracht> zijn herte fonder geeft.

Siet! wat het oogh vermaghj het oogh heeft vreemde
En over ons bedrijf, en over ons gedachten, (krachten

O ! fooje tucht bemint, en fchouwtden vuylen brant,

Hout doch het dcrtel oogh geduerigh in den bant.

Luce 1

1

L

^ Erpenti, locoangujlo infinuarefefe dum conatur,Jicaput
^^ modoujpiam detur immittere , protimts integro corpori

facilis eji tranfttus.Anguis ijliu-s myjlici caput^idejt,primam

peccatifuggejfionemjladmittemtüy illicó adtpfa eordispene-

tralia malum prxcurret. Hic^ alibt princtpiii obftandum

eJi: nam quemadmodumfcaUs qua/dam lacobitai exfiare

ftovimus, qutbm, ianquampergradTts , in coelum enitimur :

in via ejl quidam, decltvii acprona, qua lubrico lapfu inper-

ditionemfcnmur. NiUdverfario nequius ; quottes altquem

infceltts altquodpellicity nonflatimformatum , acfuis depi-

Uum coloribm idtpfum proponit
, feda^pdtvii fer^e initiis,

non tam malis^ qukm admalum infenfibilt quodammodo yer-

gentibu^, rem orditur , atque itafenfim alteriusprogredten-

doy id quod intendtt,patrat. Nemo repent'efmt turpijftmus.

Davidem in homicidtumpropellere dum vult,Jï reita eo ten-

dat,horrebit velnomenfceleris bonus rex , otium itaquepri-

mofuggertt, actorporem^mox oculumnequam, hinc acLulte-

rium, denique ijfispromijjis , ut necejfartum infert homici-
dittm. Omncpeccatumfuperbum esty amat ajfeclam.

Luc. II. 34.
T XJcerna corporis tui, ejl octilus tuus ',Jtoculus timsfutrit

fimplex , totum corpus lucidum erit ^fi autem nequam
i fuerit , etiam corpus tuum tenebrojum erit. Vide ergo ne /«-

ntcn quod in te est, tenebrétfint.

Pfalm. I i . 9. Averte oculos meos ne videant

vanitatem.

QJJi modo Itber erat, vielis leoferyit ocellis :

^u,ifquis es , h vi5lo lumme, victtii eris,

Credite, peccattfunt lumina nojlrafczejlne ,

Hdc^ avarities, (^ levis tntrat amor.

Pandefores,fubit hojlis , <jr omnia cxde crtientat

i

Pande oculos, Satanas cordis in arcefurit. ,

Curajit , o teneri tibt ne capiantur ocelli,

NifervumvitiisfubderepeVru^ ames.

35. Regarde que la lumierc qui eflW'tffff^'Tfe foyenP tembrcs.

E fin-rufé veneur Ie grand Lion attrape, Combien des braves gens fontpar leur yeux frapez J

En luy gaignant les yeux, dun voile de fa cappc j Nos yeux, hclas ! nous font feneftres de pechez.

N E CLU ITIiE DUCES,OCULL
ALshacrdeflangedoor een enge plactfewil indringen ^n^^Q

fy macr het hooft daer in krijgen , het geheele lijf fal lichte-

lijck volgen, 't Gaetevenfoometde oudcSlange, denDuyvcl,
de wclcke ons foo verre open vindende , dat hy macr de beginfe-

Icn der fonde daer in kan veften , hy fal lichcelijck alderley grou-

welen daer by voegen. Daer is weleen lacobs ladder, om op-

wacrts ten Hemel te klimmen j maer daer is mede een ncderhel-

lende wech, Icydendc ten vcrdcrve. Den Duy vel, uy t zijnde om
iemandt te verlocken , gcbruyckt gamfch klcync , en naulijck iet

van het goede afwijckendc beginfeien, glijdende alfo , ongcvoe-
lijcker wijfe, allengskcns dieper. Hy, willende dcnDavid tot een

doodtflager maken , berijt hem voor eerft met het facht toomken
van ledicheydt ; maer verweckt daer by in hem, een krielen (ïft,

vuylen luft,overfpel, en tenlaetften den doodtflachfclfs, fchier

als een nootwcndig gevolg van 'c voorgaende. De fonde is trots

van aerr, fy en wil niet alleen gaen, fy moet t'elckcn den eenen la-

quay ofden anderen achter haer fleert hebben. Eick dan , die allc

fonden niet wil inlaten , moet elck van de fel ve van eerftcn afwc-
derftaen. 't Isgevoechlijcker, feyt den borger, een moetwilligen

gaftde deure voor'thooft tefluyten, als ingelaten zijnde , hem
uyt te jagcn.'t Is voorfichtelijcker, feyt den krijgsman,des vyants

inganck te beletten , als binnen landts met hem te oorlogen, 't Is

wijfTclijck gcdaen, feydt den Medecijn, de fieckten in hacrbegin-

felen te bejegenen, 'i Is goet, feyt den lantman, de fchapcn voor

den dam te fchutten. Het befte van alleis, feyt den Chriftcn, ds

fonde al in hare geboorte den neck te breken.

Nilus in Sentent.
/'^ Ohibe oculum : cum enim non attenderis , circumvolvi-
^-^ tur. Afunito aures^ ocnles , per i/la enim ingrcAmn-

turomni^tdamAliti/t, M I T E



at MITE PYRUM VEL SPONTE FLUIT.

X I.

Volyoajjen Appel en rijpe Peer, fijght lick urtieer,

T Ndicnjeminnen wilt, en dat met korte fwieren,
-' £n fielt u finnen noyt op al rejonge dieren

}

Te licht, eylaes ! te licht, en dickmael op een fpronck.

Wort iemant dacrgefeyt imt/n dochter is tejomk.

Een rijper dient u beft, daer vrijtje veel gerufter,

Doch meeft indien u liefnu knjght een vlugge fufter :

Groen fruyt is wonder tay , ten wil niet van den tack;
Taft naer een rijpe peer , foo pluckje metgemack.

MIte pyrum vel fponte fluit.

O Tgraveprolixos tibipecfiü ab'horret amores *^ Candidx conjugnfitibt metapUcc t

,

Hanc ut nmesftt cura
, foror' cui nubilis infitit

:

Nonne indes ?frondesfrondeprcmenteruunt.
Hiujit amica tibt, cuiferior ingruit -etas :

Crede mihi, caufam tempus amantü A,Ttt.

Mittajpontefluunt ^ pyrx cruda tenxcius herent:

Nccfequiturfactlem, quA vtret uva, manum.

Fruiói y:rdekty aifement ne cher,

A Mant, fi tu ne veus languir de longue flamc ,
"^^ Addrefle tes amours a quelque meure dame.

Ne voit on au vergers que meur fruift fuit la main ?

Et qu'au trop verdelet fouvent on tire en vain ?

Rfjp ooft , baefi gmofi,

\\7 II iemantjonk gewas van erocneboomcn trcckcn,'
'^ ''^

So moet hy tot het werk hjn gantfchc leden ftrec-

Macr komt hy met 'er hant ontrent een rijpe peer, (ken.

Die fchcyt van ftonden aen, en fijght in hacftcn neer.

Dus gaet 'etmet den menfch, wanneer de lefte ftuypen
Hem prangen aen de ziel, ofinde ledenkruypcn

;

Dejeught is wonder tay , en worftclt met de doodt,

Maerdic veeljaren telt, en hoeft macreenenftoot.

Homo porno (ïmilis.

T) Oma^fubautumnum curvos onerAntU ramos ,

In calathoSf digito vix bene tüEla ,Jïuunt

:

At movet, é" totam quatit ajpera villtca matrem ,

I>umfyraprétf>roperd vellit acerba manu.

Vix luElAntem animam ,fofi vutnera multa, refolvit

Cumpetitimberbes mors inopinagenas.

Attremulomxparcafenifatalia.tangit

Stamina,^ tUefuum labitur in tumulum.

La meurepomme , «» 'r)uil homme.

T 7" Eus tu voir la fa^on du trepafler des hommes ?

^ Mets tes yeux au jardin oü queIon cueillepommeS.

Le fruift fe tient au bois quant ü eft verdelet

,

Dun petit chocqdu vent la meurepomme chet.

H0rat.lib.2Car. Od.y.
To//e cupidtnem

Immitis uva

:

lam tefequetur , jamproferya

Frontepetet Lalagemantum.

Virg. frimii dr adhuc crefcentibus annit

Non mentem Venus ipfa dedit.

TertuUian. Aeerbaresejl, immaturavirgo.

MATÜ'
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IL meU advis que bien kpropos fepeut icy .tpliqucr im bon

7not Francoys, do?jt faicl fnenttcn Ie Steur du V.tir au trai-

Bcdes refponfes d'Ep'tciete (pour l'amour duqueljeparieray

^tyoncoys pourccfie foii) un homme, unpomme, di6t il,

y ad.joHsiant ce nerfet,

t;i
Nos corps, comme les frui£ts aux arbres attachez,

Ou meiiis tombent en terre , ou verds font arrachcz.

In modo itaque moriendi homoporno non abfimilis eih

Etme femble , cpie la diLfecomparaifoncsi propre & '^'^^'^

pourexpr'mier la fiicon detfiourir, ér dun robuftejouven-

ceau , quicfi encore en Ufleurdefon aage , o- d'un bon-xicil

homme , quij^. i'a pe?!chant i-ers U terre. Omnia qiix fe-

cundumnaturamfunr, (ait Philofophus) lunthabenda

in bonis : Maü tout ce que nous adyient au revers du cours

de la nature , efl ordinairemcntfafcheux. Circcronfemhle

cejic mefmefaccn deparIer aroir cmprunte'd'Epifhte, de la-

quelle il s'estferm au liyre de la vieillcjje, maïs en terrnes

pltts nigus (jr ejlcyez.. Entendez, donc parIer ce grand Ora-

teur en fa propre Lwrue :^ ^
f Cicer.lib,

ABclefcentes mihi morijic yidentur ut aqux multitudtne

fiamma vis oppriryiimr. Sencx autem, Jicut, (uafponte

nuUdyi adhibitdconifumptus ignü extinguitur : é' quajipo-

'/ /"^ Aet met den menfch, als fnet depeer ,

^^ De dces is rijp , enjijght ter 'neer
j

Degeen , nochgroen, dient met trepluckt

,

jVert lijckTvelyan den boom gerucht

Dit is een fpreucke Epifteti , door de welckc hy ons aer-

dighlijck afbeeldt het onderfcheyt tuflchen het fterven

van een longelinck, noch groen en tay zijnde van jeught,

en tuflchen een out man, aireede na der aerden hellende,

en met den hoofde wijfende werwaerts hy haeft henen
moet.Welcke maniere van fpreken Cicero van Epifteto
fchijnt ont'eent te hebben. De Jongehngen , fcydt hy,

fterven , gelijck als het vyer door kracht van water werc
uytgebluft; de Oude gelijckeen vyer dat van fclfs ver-

teert zijnde, fich onder daflchcn begraeft, envergact:

of wel gelijck boom-vruchten, de welcke groen zijnde

werden van den boom geruckt , rijp zijnde druypen van
felfsdaer henen. Alfoo, feythy, fterven dejonge door
gewelt, deoude als van rijpheydt.

de Seneft.

maexarborihus , crudajïJint , '\>iyellu?itur ,Ji malura (^
coEia , decidunt. Sicut yitam adolefcentibiis yis aufert ,Jic

fenibus maturitas.

Philip. 1.23.

lek he^ecre te ycrjcheydeny.in dcnlichame , en met

Chnjlo te zjjn ; -^'ant dat is yeirc bet heflc.

VJT* Anneer den bogarrman het fruyt begint te pluckê,
^^ En dat hy metgewelt moet aen de tackenrucken,

Dat is een vafle peyl van haren wrangen aert,

Die even in de pluck haer wefen openbaert.

Wanneer de bleeke doot komt trecken aen de menfchê,

En datfe ftrevigh zijn, enom te leven wenfchen :

Datisvanftondenaen, datisgenoegh gefeyt,

Dat haer noch wrange fucht ontrent den boefem leyt.

Ecclefiaft. 41.4. Ne o-ains

CEtientfortaux rameaux quant meurre neftlapom-
^Lefruift doux a manger bié aifement l'aflbmme. (me

;

Q^U GD CRUDUM,ID
T^ Eram ayem cayea inclufam non opus ejlut aliquis ab-
•*- igat^velexire compe/UtjJèdJimulatque ctiyea aperta, efi,

Jlatim in libcriorem campum ayotat. Corporis erga/lulo in'

clufifumus miferi mortales
^pururn é' apertuma'érem ^ in

morte, nobis recluditDeus : quidjlaryms? nunquid, cum nau'
lum cxigitur ,/ignum esi nos mportu e(Je ? Solemoririquoti-

dte er occiderc ytdemus , 'nee turbamur^ quia a(fueyimus , ér
natura, hwnc ordmem fcimus. .^idniidem de yita ac morte
judicamus ? ^^tdujpiam dcleclabilius qua-m animofecuroy
yel cum Simeonedtcerepcjfe ^ nunc dimitte fervum tuum
Domine ? yel cum Paulo ; cupio diflblvi , & efte cum
Chrifto ? T4:dio vitx tarnen mortem optare, quia veladyer-

fa corporis yel animtpatimur, nee a-nimofw/nforet , 'nee com-
mendabile, Ttmidus ^eque habendus c/l , er qui mori non
'vult cum opus est , ér qui vult cum non oportet ^ aitlofcph.

Agedum ergo mi chnjlia-ne , nee tantusfit dolor, qui in mor-
tem te impcllat a-nte tempus moriendi , nee tanta voluptas^

qu£ te detineat, cum est tempus miQiendi. Non eripitur hac
yita,fedinterrumpitur ^ utmeliorreddatur-, non confumi-

tur,fedmtttitur adcertiora fpiritus.

Seneca Epift. 2 6.^is cxitus meHor quam in fnemfuum
naturafolve-ntc dilabi ? ler.is hxc yia ejl ^fubduct.

Chryf fuper Math. i o. Mors,munus -necejfariumejlna-

turxjam corruptx , qua non ejlfugienda,fedpotius ample-

üenda : ut fiat yoluntarium , quodfuturum eji necelfartum.

Quod cmdum , idem &
pert'max.

T T lUicHS irrigui dum munera colltgit horti ,

^ Prodiga maturum (po7ite dat arboronus :

Si qua legi renuunt , ramtfque te'nacibus harent.,

Sctlicet tngrMipomafaporis erunt.
Corpora, mors homtnum manibus cum yeUita^aris^

Mensbona , nefayi,Jpentefequemur^ait.

^ui negat avelhfepojfè, Deoquereftjlit,

Exhibety heu! crudipeclorisilUnotas,

point lafentence de la mort,

Qui refifte au deftin, & de Ia mort a poeur,

Cognoiftrcfaia, qu'ila mauvaishumeursaucceur.

EM ET PERTINAX.
't T S onnoodigh eeneii wilden vogel, dicineenhutteopgeflo-
X ten is, uyt de felvc wegh te dryven : want, dehutte macr

open zijnde , fal van felfs genoech wegh vliegen. Wy menfchen
zijn in dit lichaem, als in een muyte , gevanckclijck henen gefet

:

Godt heeft ons de doot , als tot een onfluyter van defcn kercker,

toebcreydt. Wat fchrickcn wy , als den verloffer tot ons komt ?.

het af-eyfchcn van veerfchat , is dat niet eenteycken dat wy on-
trent die haven zijn, daer wy henen pooghdcn ? Wy fien de Son-
ne dagh aen dagh rijfen en ondcrgacn , Tonder dat fiilcx ons eens

verfchrickc. En wacrom dat ? «vermits dat wy weten dat fulcx

den gemcenen loop der natucrcn is. Waerom en oordcelen wy
mede foo niet, van ons leven en fterven ? dacrcnis (mijns oor-
deels) niet heughelijker als, met vollen mont en met een bercydt

gemoet , te mogen feggcn , ofmet den ouden Simcon , nu lacc

Hccrc uwen knecht henen gacn in vrede ; ofte met Paulo, ick

wenfchc ontbonden te zijn, om met Chrifto te wcfen. Door ver-

driet nochtans des levens, ofte om tegcnfpoet, 't zy dan in den
lichaem ofte gemocdc , en waer 't noch klocckmocdelijck , noch
prijfelijck om de dood te wenfchen. Hy is even vreefachtigh , en
den genen die fchroomt te fterven , ah hy fterven moet , en den
genen die fterven wil, als hy nieten moet. Wel aen dan, wie
ghy zijt, ghy Chriftclijck gemoet, laet'er geen weedom zijn,

die mcr doodt dringe, cerhcttijdtis; laet *cr geen welluft wefen
die u voor de doodt doe eerfelen , wanneer uwe tijdt gekomen is.

Ons lichaem wcrt ons genomen , om een beter te geven : on-
fcn geeft w.rc niet uytgebluft , maer hcrftclt.

Oferamus Deo pro manere , quod pro dcbito teneamur

reddere, FIT



24" FIT SPOLIANS SPOLIUM.
X I I.

Die (leek , die qiteek.

ICk vont eens op een tij dt de lieffte fitten flapen,

lek fagh luer rooden mont, ik bleeferop ftaen gapen,

Dies kreegh ick ftelensluft. Maer wat een dievery

:

lek ftal een kus van haer, maer fy een hert van my.

De muys ontrent het fpeck die eermetgroot verlangen,

Sy vat en wort gevat ; fy vangt en wort gevangen : (lief!

Siet wat een vreemde ftreeck: watkunftjesweetghy

Ghy fit gerv{^: en flaept, en f.eelt noch uwen dief.

Fit fpolians fpolium.

FOrtefuper viridi Phyllis mexfroniefed^bnt

,

OcculerAt vUcidus luminti 'vtciafovor.

Accedo , Uhrx jungo lahrii ; dumque ofcuUfurtim

Pauculafurripio, me r/ipit illa mihi.

Vum vorat, occidtotrxhiturficpifcis ah hamo,

Mufqueperk, grainm dumpetit ore cibtim.

Jmproba, furandtquü te neget cjfeperitam

,

^um vtgily mfomTKo,fur tibtpr^tdxudat f

En prennnt , furpris.

QUi chafle au parqd amour a bien deflein de prcndre,

.Mais las : va prifonnier , fans y pcnfer , fe rendre.

En prenant les appafts fe prenent les fouris

:

Voicy la chafle, amy , ou Ie veneur cft pris.

Naer lan^e kopen , moetmcn 't hekooper?^

T Ck was voordefenvry,ick ging al waer't my luftc,

-*• En als ick woelen mocht dat was mijn foetfte rufte j

Nu was ick in het gracn, en dan ontrenthetmeel

,

Mijn t'huys was overal, want holen had ick veel

:

Ten leften fagh ick hier dit lecker-beetjen hangen

,

Ick proefd 'et maereen reys , en fiet ick was gevangen

:

Nu fit ick hier en kijck. O vrienden niet te mal j

,, Een die geducrigh loopt raeckt eenmacl in de val.

Nimia libertas fit fervirus.

Liber eram , memini,per amen*. njiretAferebar

;

Nee mihigraio. quieSy neefatis una domus

:

Pollme diJlentopr£poliine grtinaplaeebant

,

S<epe merumpepulit,fapiui undajitim.

Huc txndem nidore noz'o mepelheit efea ,

J^am, mi/er ! ut e/epi Itngere , tapf u-s eram :

Libertas nocuit. fitftultalteentiaeareer

,

Omnia dum luHrat mufeultts antr* ,
perit.

A la Jin , fe prend Ie fin.

TV/f A bouche auparavant n'eftoit que trop friande

,

^^ Voulant.parchafquefois, efchanger de viande j

Me voila pris en fin : j'aymaintenant ma part.

Maint perd fa liberté hcias \ pour peu de lard.

Ovidius : Carpitque (^ earpitur una ,

SuppUeiumquefut efi.

Plaut. Trin. Jmoris artes eloquar , quemadmodumexpediaftt^r.unquam

Amor quemquam ntji Cuptdum hominem pojlula^fe in pUg.ts

Conjicere : eos eupit, eos confeclatur , fubdole blandttur , ab re

Confulit , blandiloquentulus , Harpago.

NIMIA
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PEcudiS, qu£ veVeJliihtilo "jdi'incidis rmttuni-fr, ^:ajo' TT
rt ctim in?petH eya.ga!?tur, qiiarn qta nunquam a,

Aitt fnclufxfufrtmt. idadolcfcentthus fape ufti i'enijfe com-

* perturn ejt ; // enim , nt fertdam timere dejierunt , a labore

proclives adlihidtnem , in ofnnemfcre Ixfcivixm erumpunt

;

Imberbisjuvenis, tandem cuflode rcmoto

,

Gaudet^quis, canibiifquc, 6c aprici gramine campi,

Cereusinvinum flefti, mpnitoribusafpcr,

Utilium tardus provifor, prodigus xris

,

Sublimis, cupidufquc ,& amata rclinquerc pernix.

T't/es j «/ ta.ndem lajcivire defmant, in vinctda nuptiarum

conjicietidos ,
é" pedtcis nupttdibm alligandos AbUgerit //,

qmbitsifia cura incuhit , rebm ad hocita prudenter dijpofi-

tis , ut cafti magis, aut tpforumfaBo , quam parentum confi-

lio, eo delati 'vide.nitur. idq'ue eorhodo aliqu^ndo fiBitatum

meminiyio» opttwojemper (ucceffu. £)uanto melms eritfiii^

quidinujji ^pctdagogii fuo rdinqutmtur arbitrto , nonobjt-

ciant imperiumyfedmutant'prittcipem ,& loco p^edagogi (ut

prude?2ter rlutarch.)rat:oniinpoJierumpareatn! uttnam id

agatjwotntn-s noJtra,/inimo((ikt infiiat aureum illud Seneca

:

Minimum debet libere , cui nimium licct.

Plutarch. de Educat. lib. in ün.

Danda est opera ut , qai zioluptatibm nimis dediti funt

,

(jr reprehenfiotiibuó ntir.m obtcmperantes , niatrimorAo de-

i'inctantur^c^uod tutifftmumjti'uentutii ytnctilum esi.

EtVee , dat lange gefloten of gebonden heeft ge-

ftaen, plach vry wat onbefuyfder henen te loopen
als andere, 't welck de vryhcyt gewoon is. 'tGaetvcel-

tijdtsfoomet dcjongcluyden , deweicke foo haefl: zy
haer handt de plack onttogcn hebben , gemeenlijckter-

ftontm alle wulpsheyt uytberften.

Eeu [onckgcfcUos "uan den dltang
,

Eijtyjaeght, e}i vlieght-, engaet z-ijngang ;

Licht om i'crleyden, [iuer en quaet ,

Op clck die hem ten beften raet.

Ifi 77utte dmgen gantfch onvroet ,

Opjh.tpper -van zyns ziaders goet.

Gantfch moedigbi z>ol vanfitte i(>aïn ,

Vol lufteti , dte terjtont vergaen.

De fulcké tijdelijck ten houwelijck te hefteden , en ffoo

men feyt) een blockaen't been te doen, is den raet van

fommige, maerfulcksen gelucktnietaltijdtten beften,

't Waerdaerom te wenfchen dat deJonckheyt, nu zij n-

de uytten dwanck der fcholen , de Reden voor haer

Schoolvrou w oude acnnemen j want gelijk Seneca feyt

:

Die meest mach doen z,ijn eygett z,in ,

Die dient hem meeft te binden in.

Terent. Adelph. TJxorem duxi, Ubertatem

Opccncftcnty komtjlraf^ cnfond',

(^Oo haeft de fnoode rat het fpeck heeft aengegrepen

,

^ Soofluythaeroock de val daerftr.etfe dan benepenj

Wat is nu van den roof r want met de valle floegh

,

Soo was dat haer de fchrick door al de ledenjoegh,

*t Is niet génoegh gcfey t, na fondcn komen plagen

;

Een boofwicht lijdt terftont, en voelt geWificflagen

;

Want op den eygen ftont dat hy de fonden doet

,

Soo komt 'er met 'er daet een beul in fijn gemoet.

Proverb. 1 1. 2.' L'orgueil eft il

C Itoftquela Souryronger Iclard s'avance

,

^ La voila prinfe au corps, tour a la mefme inftance.

Poena, comesiceleris.

AHquotiesfaipe 77cs ludit imagmis error .'

Muijibi dumfngitprandia , career adejl.

Et vorat ,& capitur j ncc erit mihi dicerepromptum ,

^idprins eveniat mmtfapor , an7re dolor.

Miupeccator homo eft
; quifi^uis

malagaudia carpit

Corporey quodpeClm mordeat^ intus habet.

Peena vóluptatis cofnes tft dolor ipfn. yoluptas

;

Impurm nunquamgaudiapura tulit.

^cnu ? atijfi eft njenue Ti^mm'mie.

Lc creve-cceur eft preft a l'homme qui fai£t mal

:

La peine Sc Ie peché marchent d'un pas efgal.

POENA, CO MES SCELERIS.
/^ Mnes

,
quas mundm propinat , yoluptates apibm 7ton

^^ difftmiles ejfe , non immerito dixerirnyfronte blandiun-

tur
,
pojttcapungunt , de (cfcjudicent alit^ adme quodatti-

net y non memini quidquam mihi unquam accidtfje , cui vó-

luptatis nomen merito trtbuendum cenfcam. \Jmcusfa7i'e do-

lor corpus magis afficit , qukmveluptates mille, ^uidmi-
rum?femper aliquis dolor -voluptatt, dolori nullavoluptas

inefi. Nullum mortalibus q^attdium pururn eft. idjï verum
in doloribm hifie tcmporalibm ac inomentaneis , quanto ma-
gis id locum obtiïiebit in aternis. Hutcfivera , cumparticula

aliqua corporii afjligitur , quanto yeriorajicorpus univer-

fum :Jidolor unius articuli , utputa de-atis yintolerabilis non

nemini vtdeatur
, qmd de exquifito animx fimtdac corporis

fupplicio cogitandum eft ? ftatuamus initur nullam hic yo-

luptatempuram effe, velfiufpiam aliqua \ cert^e y nifiin con-

fiientupuritate, no7i mvenirt ; nam quemadmodum corpus

voluptatum capax tion cJt, nifibe7je temperatum, ita-nccani-

mus, niji confiientiaritepuri^ata.

Genef. 2. 17.

Be ligno autem fcietitix boni f^r mali ne comedas ; tn quo-

cunque enim die comederis ex eoy mortemorieris.

Proverb. 1 1 . 1 1

.

De main en main Ie mcfihant ne demeurcrapoint imptini .

't 17 N is niet ongerijmt de wereldtfchc welluften met
-'-^ de byen -te vergelijcken, alfoo defelve beyde de

foetigheyt in de mont , de bitfichey t en bitterheyt in den

fleert dragen. Yder oordeele van fich felven j wat my be-

langt, ick derffeggen datmy noyt iet bejegent is , dat te

rechte de naem van welluft mochte gegeven werden.

Een eenige droefheytgaet ons veel dieper in,alsduyfen-

derley genuchten. Is 't wonder ? daer en is geen vreught,

die niet altijdts watonfoets ontrent haer en heeft: wee-

dom daerentegens en heeft nimmermeer een foete beet,

maer is over al haer felfs ghelijck. Het welcke indien

plaetfe heeft in tijdelijckepijne) watfal'tzijn, daerhet

geheele Hchaem te lijden fal hebben? Indien de pijne van

eenrant, ofte ander kleynlit, onlijdelijck wert geacht,

wat fal 't fijn daer lijfen ziele gefamentlijk in de uyterfte

weedom fullenliggen? daer en is dan hier geen blij fchap

te verwachten, die recht fuyver en onvermenght is ; ten

ware in een oprecht gefuyvert gemoet : want-,gelijck een

cngucrenongefontlichaem nietbequaem enisomwel-

lullteplegen, enindefelve fmacck te vinden , foo mede

in ons gemoet , indien het niet gefuy vert en zy van doo-

delijckewerckcn.

F u M cy
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X I I T.

Van roock ycerd' ick ge'y>oet.

A/fEn hout dat Venus kint meynt handel aen tegrijpé,
•^^^ Het veyk tabak te koop, en menig hondert pijpen.

Roock isiljn kramery, roock is fijn befte vont,

Roock fchiet hem uyt de neu^ , roock berft hem uyt
demont;

Rook fweeft hem om het oogh, foo datfc beyde weenen,
En noch is 't al vervnaeck , gehjck de vryers mecnen

;

Roock is iïjngantlchenjck, roock is fijn befte goet

't Is roock, 't is enckel roock, al wat den minnaer voet-

Fumos vendit Amor.

A Erio deroretrahunt alimentacicidx,

^ Futtlü aura tihi dat, falamandrii, cïhum,

Nautica plebs avtdo tabaci hibit ore 'uaporem^

Nojlra , lez'tfuntOypecforanutritamor.

Mirapuer VenerU yajlopromittit hiatu

:

yitfiperJpiciasJhigiila,fumHs ent

:

Tumus atnans^ erfumus amor, mensfumus amic* ejï^

Etjpecitmfumïy quidquidamamuSy habet.

Amant ton heur , «Vy? que ri^peur.

A L'amoureux efprit la grace de fa dame
•^^ Rapporte fa vigeur , faift revenir fion ame

;

Des dames la faveur n'eft que fumée& vent.

De rien, que des vapcurs, fe doncq nourrit l'amant.

Fy ! die roock eet , en heter wet.

ir\ E falamander leeft alleen uytfchrale winden

,

•*-^ De krekelw eet haer aes ontrent den dauw te vindé.

Matroos gebruykt taback, die licht dacr henen fchiet;

Maer die in hoven leeft eet roock en anders niet. t

Wat is doch hooffche gunft ? een wafem haeftvcrdwe-

Sy rij ft gelijck een damp, en gaet dan weder henen (nen.

Als iet dat noyt en was. Gefellen, zijdy wijs,

Laet Princcn haren roock, en eet gemeene fpijs.

Aula vapor levis eft , fumi vendun-

turin aulai

C Teïïio fèmpcr hians yentis mttritur, (jr aura j^ Colltgit e liquido rore cicada cibum

.

Ore trahitfumum tabact., quem naribus effatt

Nauta ,procellofum dum mare linte fecat.

Aula vaporefuis alimenta dientibus offert:

O mtferos !procerumfutilis umbra^fayor.

Aula yale, mihi caulaplacet^ nemorumque recejfus

;

Cultor ego hicfan^te rufltcttatis ero.

Mieux mejlier , qitEJpreVter.

T E matelot eft gay, qnand du tabacq peut prendrc j

^-^ Etlefumeuxbroillard attirejufquaucceur:

De fair fe refiouit &: paift la falamandre,

Pour tous Ie courtifan ne vit que de vapeur.

Gireer, pro M.Cocl.
K^inores d- delititt mature, ér celerttcr defiorefcunt.

Daniël Heynf
Omniajperamus , promtffaque -vanafovemus

Molhter : érfacties adnovayotafumus.

Tnierea totumpaupertaspoffidet ayum,
Cxcaque volvendofomma , vitaperit.

AULA



AULA
F Umus ,

quem excitant iiqui hyofcyamo Pcrwviauo (ja-

bacum 'vocaiii) utuntur,gyrü tortuoJJs in Aércmermffuf,

^ecinnti ut magnum dc dekilabile aliquidprimo quidemin

foculos incurnt,mox tamenpropius afiantifcedum odorem in-

cutit^ Uchrynjas excuttt. Hoc aultcx utU artibus non inepte

forta.(fc diquisperfimilitudmem cipplicet\ in qua muitajpe-

cie amica S" niagnifica , re tionfuttlia modo ,fcdnoxia inter-

njeniunt. S^pe tblaliquiipalam Ixudatus {jquo tncautior de-

cipiatur) fecrttis crtminationibus infamis , licet omnia ca-

•veat , tarnen per ornamenta ferietur , inqutt Tacitus , ar-

tium aulicarum mtnime tgnarus.Enixe leporem k vulpecula,

coram leone laudatum , referuntfabitU yfedk teneris ac lau-

tis ipfius carnibus , quapr^conia trepido animnli -mox inper-

nictemceffero. Talis

Fraus fublimi

Regnat in aula.

Bene ergo

Seneca Thyeft.

Stet quicunque yolet Leniperfruar otio,

AuU culmine lubrico, Kullu nota o^uiritibm

Me dulcisfaturet quiesy iL^£tasper taiitumfiuat.

Obfcuropofitus loco

Lipf.lib. 2 Civil. doft. exTacic. 3 Annal.

Ancipitem om-aem potentia?nm aulaeffc, 77mlti ihiJpeciem

magii in amicitid Principü-, qukm vim retment.

D
V A P O R. / J7

En damp, die de meefter-tabackblafers met door
den anderen fpclende fwiercn in de lucht weten

uyt te wafemen , fchijnt aen de omftanders voor 't eerfte

vry ietfonderlingsen vermakelijcktewefen ; maerkort
daer nae drijft defelve eenftanck in de neus, en tranen

uyt den oogen. Dit foude miffchien niet qualijcken paf-

fen op foodanige hooffche iheken, die nu en dan in den
fchijn wel {o wat aenfieniijck , en oock vriendelick haer
laten aenfien -, doch eyndelick in der daet niet allccn'ijck

ydel en beufelachtigh , maer oock gantfch fchadelijcly

werden bevonden. In de Hoven (feydt'ereengeflepen

Hovelingh) werdt men dickwils (om te beter opden
thuyn geleydt te werden) in 't openbaer ten hooghüen
geprcfen , enmiddeler rijdt op het vinnighfte in they-
melijck bedragen, en vermaeckt : in voegen dat men, hoe
nauw men oock op lijn ftuck letten mach , eyndelijck e-

venwel felfsm.et fchijn van vereeringe , decrlijck v^erdt

mishandelt. Den Vos placht den Haes in 't byv.efcn van
de Leeuw wel fomwijlen fecr te piijfen, maer dien lof

wierrdaerop alleenlijck genomen, dar den Haes kort
en fmakelijck van vleefch was. Hoe den armen Haes
foodanighprijfen bekomen kan, is byydereen lichte-

lijcktedencken.

Bat z^ijnjlreken, dat z.ijn rancken,

DieinPrincenhoveni&ancken.

I Timoth. 6. 8. Ko/'ï en kleederen hebbende , "Svy

jtilLn ons daer mede laten genoegen.

AL heeft matroos alleen een pijp taback gedroncken,

Hy krijgt een vrolijk hert al waer hem wijn gefchon-

De krekel eet den dau, defalamander wint} keuj

'tis vreemt waer menigh dier iljn dranck en eten vint.

Wil iemant met bcfcheyt de reden plaetfe geven,

Men hoeft geen groote koft, om wel te mogen leven,

Ghy daerom wieje zijt, die wenft te fijn geruft,

Eneyft geen meerdergoet,rnaer bidt om mindcriuft.

Sapientis facilis vi6his.

"^^T Auticaplebs titubat^ creda^s mera yina bibijfe

,

c^odque bibit , tabaci nilnififumus erat.

StelUofc yentii,fe rare cicadafaginat \

Nee minus injïhis hicfalit , ilUcanit.

^jiam modico contentacibo mens <equa quiefcit

!

Rapa triumphalespayet adaifia yiros.

Non augenda tibi res^fedmmuenda cupido efi :

Belitiis animumjïfkturare yelis.

Cceur content , grand' talent.

T E Matelot eft gay beuvant de la fumee,
•*—

i La fauterelle au bois fe paift de la rofée.

Ton coeur , ton foible corps feratoft affouvi.

Les des regies defirs fi tu mets en oubli.

NATURA PAUCIS CONTENT A.

^<L^£pe,utJlupendum divin£providentie opus^tacitus me^

^cum miratuófum diverfum alimentorum rationem,quam

T>eui ypro re nata , mortalibm dijpenfat. Non raro operi ru-

Jlico aut mechanico tntentum aliquem , non minori delecfa-

tione quamftupore , intuitmfum atrumpanem cum addita-

mento vilis alicujus obfonii yorantem , tantamque, tmo lon^

ge majorem , non dico voluptatem inde percipere , yerum
etiam multo "oalidiorem kfrugali ijlo prandto confurgere,

atque inflatus aliquisy é' f^ "vix capiens yente, ab innumeris

guU trrttamentis redirefilet. Nonne indies yidemus tenuto-

rum liberos contra injuriam aérisfatis male injlruchsyparco

infuperyicfunutritos, pingues effe ac nitidos ? Lauttorum

contrkfilios molliter, ^ cum cura , habitos , dubieplerum-

que valetudtnis, ciim medtcorumpharmacis indies confitcla-

ri ? Hac contemplatus , quis non exclamety non pane,fed Dei

potentia vivere hominem ? dr propterekfuperfluum ejfe,

tantoapparatu corpufculum hoc fagtnare , cuienimidbono,

nifiut mox vermespinguiori efcapafca-mus ?

Bern.deConf.
Sij quod naturafatii esi, replere indigentiam yelis, nihileH

quodfirtunx affiuentia?npetas : paucis mtnimifque natu-
ra contenta eji,cujusfattetatem,ji/uperjluis yelis urgere,

aut injucundum quod infuderis^fiet, aut noxium.

ICk hebbc menidimael , als een fonderlingh werck van Godes
goedicheyc , in mijn felfsovcrieydt de byfondcre maniere van

voecfel, dicdes felfs milde hant, ydernafïjn gelegenthcydt , be-

fcheydclijckiiytdcelc.\Yicen ficternictmet een verwondeiende

vermakelijckheydt hier een Landtman van lijn ploegh , daer een

ambachtsman van fijn handtwcrck aflaten, en een ftuck kafcn-

broot, ofte andere flechtefpijfe in de hant nemen, en daer van,

niet alleenlijck foo meugelijcketcn, alsof den fmaeck van alle

leckernyedacr in verborgen lage ; maerfelfs veel beter gheharc

daer van opftacn, alsdcfc, die van alle koftelijckc fpijfcde vol-

hey t voor hun hebbende gehadt , door het opfpanncn v an haren

buyck , bcyde kelderen fpinde haer ampt fchijnen ontnomen te

hebben.Wie en (let 'er niet,met gclijckc bcdcnkinge.dcr fchamc-

ler luydenkindcrkensdunnckcnsgcklcet,met harde kofl gefpijft,

rondom een kouden hccrt genoechlicken fpelcn , ofte vet en wel

gedaen daer henen fpringen , daer middcier-tijdr de kinderen

van de rijcke hiyden , met groote koft en forge lachjes en wcrm-
kens opgetogen, als ondergeblevene quele balcxkens deerlijck

op den hals werden heen gedragen ? Moeten wy , dit fiende , niet

vollen monde niet feggen , dat den menfche alleen uyt den broo-

de nieten lcett,maer uyt,en vande rijcke h.int GodcsPcn'tfelvc

alfoo zijnde , Waerom loo feer op den mont gepaft , anders dart

om de wormen een vetter aes voor te leggen? De bcdcnckinge

desdoodis, gelijckfe andere gebreken inbindt , foo kanfe oock

ftichtelijck gebruyckt werden tot betoominge vandegulfichcyt.

Prov.27.7. A l'amequi afaim, toute ehofi amere eft dottce.

Ca A MIS^SA



AMISSA LIBERTATE L.€TIOPv.

X I V.

i

Bly , door flalperny»

DOen ick mijn eygen was, en mocht alomme fweven,

Doen leyd' ik even ftaegh een ftil, en droevig levenj

Maer na dat my de Mm bracht in den foeten dwang,

Doen wierd mijn tonge los, enmaeckte bly gefang

:

Ick lach, ick raes ick fpeel, en fchoon ick (la gefloten,

Geen tijt heeft my ven^eelt , geen ding heeft my verdro-

O foete flaverny , en aengenaem gewelt i (ten

;

Het is een minnaer vreught, dat ander lieden quelt.

Amiffa libertate Ixtior.

/^ Mnibiis angores , uni mthtgaudiaportat
^-^ Carcerefecludiyfervtttumque pati

:

lunc , cum liber eram,foU{pAcia.ha.r tn umbra,

Majltn y inops, tacitus^ mcvigorulltis erat.

Ex quo dia Venus me carcere cUufit AmorU,

Exillo lepid.tgarrulita.te loquor

:

Nunc cano , nunc vocum non eHJimulantior alter

:

J^tM mihi Ubertas ? Sors meaferrejugum.

Prifon gaillard m'a faicf.

T 'Eftois muet au bois, mais prifonicr en cage
-^Je rie, & fais des chants , je parle doux langage.

Chacun, fils de Venus, qui porteau coeurtondard

Eft morne en liberte, &: en pnfon gaillard.

Genef. 29. 20.

Servivit ergo lacob pro Rachaelfeptem annü , ^ njideban-

titrillipauci dies , pra amoris magnttudinc.

Dyponck , leert fancK

T Ndien de Papegay waer in het wout gebleven,
•'- Sy hadde daer geleyt een weeft en beeftigh leven

;

Maer nu fydoorbedwang by menfchen is gelcert,

Soo komt 'et datfe fpreeckt, en in het hofverkeert.
Is iemant oyt gefintom eere na tejagen,

Hy moet van eerften af, hy moet gewillighdragen
Al wat de tucht gebiet. Bedwang ontrent dejcught

Wort eere met 'er tijdt, en niet alsenckel vreught.

Magiftravirtutis, difciplina.

C iforet infilvisper de via rura vagattn ,^ Nee cavea viridis clatijfafuijfet avis^
Non , regum conviya dupes, non orefalernum

Guflet , ^ aurato non recubet thalamo :

Nee lepidos daret orefonos, nee amabile murmuTy
Nee dominopoffet dicere , Ctsfar ave.

Frxna det ingento,juventltbus imperet annis-,

Optati ittgreditur quifquis honoris iter.

Peur ,
^rand inventeur,

C I j'eufle mon plaifirfuivy au verd bocage,
^ Ma langucn'eutjamaisparléhumain langage,

Me voila bien appris par fupporter tourmcntj

Sans eftre aflbubjefty nul ne devient f^avant.

Bill. Anthol. Sacr.

Abfque'jugopofita efi dittonis amica voluntas,

^ui viget affe^u , nongemitimperto.

QJ5 J£.



QJJ JE NOCENT, DOCENT. ^9

NVlïmeq^umreShfejJorip^rct, niji arte domittu ; ntil-

lum ingciium non f'erox, ??ijiprobdedtu^tione, Q'prx-

ceptü acuretur. Shii affidue m rebu-sprofperü ac Utis yer-

fali funt,eos vixjapercprudcntiores cenfènt ; quos i^ erofors

adverjn aliqaottcs exercuit-, magis adprudeniiam ac cautio-

nem compojiti putantur. Nee immerito ; utenimajpcctm k

ctrcumfujo acre lumen accipit , fic animu^s ab imminentibm

caUmtta-tibti-s. Cum Romams , tnqutt Hannibd, bomsma-

lifque meis hel/are didtci. Mihi , clamat Mithridates , For-

tu'>ia.y multis rebm ereptis ,uflim deditbene fuadendi. Ad
omnix tieceffttas naturam injlruit : ilLifimtas decore[altare,

;Elephantes doóJe dtgladiariptta.sacpfitta.cos difincïeloqui

docet. ^utdmulta ? res dura beflias ad aUiones humanas,

hommes ad divinas erigit.

Op het felve beek een andere fin.

DE wilde Papegay eerft in het wout gevangen,

Wil enckcl uy t de koy, en door de Iporren prangen,

Maer alsfe geenen trooil m dit gewelt en fiet,

Soo ftelrfe zich geruft, eii finght een geeftigh liet.

Wanneerder eenigh inenfch met druck is overladen,

lek weet hem groot behulp tot alle grooie quaden

;

Want ; als de gantfche ziel met plagen is vervult,

Daerisgeen beter ding, als lijden metgedult.

^ AptA recens ïaqueis, dr inmirpe claufapaluflri^
^^ Carceris impatiensfs quoque Udtt avis j

Jltctim7nillofi!.g£ratio^necahirepotcfla.s,

In medio tandem careere dtilce canit

:

Sciücct xrumnispaticntia fola mcdetur,

Non aliameltmpellitur arte dolor.

Vinctda dura magis luvfantia crurafaiiga?7t.

At tandem levefit, qiiodbenefcrtur onU'S.

Horat. in. Art. Poet.

QUifudet optatam eurfu contingeremetam
Multa tulitfecitquepticrfudavit, dr alfit^

Abftmuit Vencre dr Baceho. £ltti Pythia cantat

Tibicen didicitprins extimiiitque magiflrum.

Bernhard. Epift. 115.

C\ J^ukm compofitum reddtt onmcm corpori;fattim , nee
^-^ non dr mentis habitum difcipUna ! Ccryicem fubmit-

tit , ponit fuperciüa , componit vultum , Ugat octdos , ea~

chinnos cohibet , modcratur linguam , franatguLvn ,fedat

irar/iy format ince(fum.

Bonorum fervitus , libeitas.
Rom. 6. 20. 22.

Dlcnfiknaht dtr scnxhtigkydp is 'my "panfondc.^

A L vloogh ick in het wout , al fat ick daer verborgen, A Dfrepitumfolii, trepidum mefylva videbat -,

•*-* Noch leefd' ick evenwel in veelderhande forcen, -^^ Ne caperer , timido peetore temper eram

:

Het ruy fchen van een net, het drillen van een b at,

Dat bracht my in den fchrick van ik en weet niet wat

:

Nu ben ick (naer het fchijnt, en fooje meent) gevangen -,

Maervrient, hetis gemiftj 'kenhcbbegeenverlanghen
Te wefen dat ick w as. Een harde flaverny

Diemaecktoock in den dwang een reyne ziele vry.

aperer , timidopecforefmper <

Careere nunc claudor
,fdan hoeft eareere claudi ?

Tanuaf^pepatet, necjtivat ireforas.

VincUplaceiit, mthi didcefigum^ mihi eareer amcenm

;

Ah I dum vitaforetlibcrafrvus eram.

Libert^fervire Deo ef , huicfuhdere difcat,

^uifbifervan libera eotla velit.

A Dku JerVir y efi regner.

Ty Ten que je fois captif, fi ne fuismiferable -,

•*-'J'aypris congé des boix, prifonm'eftagreable:

Sauvage vie a Dieu, tu n'as felicité

:

b'afllijettira Dieu, eft vrayeliberté.

BONORUM SERVITUS LIBERTAS EST.
C / quis mundt voluptatibus ettam^ium immerfus, fidelium^ mores ac tetrieam (lU vtdetur) vivendi rattonem tnfi-

ciat; nilpriSler'<£rumnas , dolores , ac velutiergafuli angu-

fiiU , meramqtie eapttvitatem eam e(fe faeile pronuntiabit.

^tppe ^ exffe eoi?fclttram faciens , ml nifi quod ocuUs,

quodauribn^s , ac abdomini blandiatur , inbonis habendurn

futat. Aliter eenfet animits vere piM-, dr" enim ex dolore

gaudium , exfletupluufm^ ex eaptivitate libertM , tanquam

e Umpidofonte jfeaturire videtur : lllein quavis conditione

fervitn yltber
efi

{inquit Ambrofm) qui amorenon capitur,

metu eriminU non oUigatur , quem non terrent prxfentia

,

qulfeurus exjpe^atftitura. Servit contrk
, qmeunque yel

metufrangituryveldelecUtione irrctitur , velcupiditatibtis

ducitur, vel tndignatione exajperatur, velmcerore dejict-

tur. Omnispajfiofervilis ef.

2 Cor. 3.17. Ubi spiritus Dominiyibilibertas.

Auguft. injohan. Vis ut ferviat caro amm^tudi : Beofr-
viat anima tua : debes regi utpofts reaere.

Ecclefiaftiq. 6. 24,.

Mon enfant efoute , recoi mon propos dr ne reftife point

mon eonfeil.

2 j . Mets tespieds dedansfes ceps^dr ton col dcdansfon ear-

quant.

30. Etfesceps teferont comme uneplaceforte , drfs car-

quantspour accou/lremens honorables.

T Emant in de welluften des wereldts verwerret zijnde,
- die hjn oogen llaet op het doen van de Godtfalige ; en
haer ftrenge maniere van leven (fo hy meynt) inliet, laet

hem dunckcn dat 'et al ongeval ,druck en herten-Ieet we-
fen moet . daer in defe luyden haren tijt hefteden : ja dat

defelve als in eeuwighe ghevanckenifle gehouden zijn.

Want , nae fijn eygen herte oordeelende , meynt dat 'er

nietvermaeckelijcx en kan gevonden werden, dan dat

de oogen, ooren, endenbuyckaengenaemis, en wel be-
valt. Een Godtfalige ziele gevoelt hiervan geheel an-

ders, want die weet blijdtfchap uyt droefheyd't, herten-

luft uyt weedom, vermaeckelijckheyt uyt tranen,en vry-

domuytflavernyetetrccken. Dendefen, feytAmbro-
fius, is vry, oockin alderley manieren van dienftbaer-

heyt, die met geenmalleliefdebcfetencnis,diemetden

bant van giengheydt niet gebonden en is. die door vreefc

van fijn quade daet, t'elckenniet Weghgeruckten werdt,

dien hetjegenwoordige niet enverfchrickt, hettoeko-

mendeniet bevreefterimaeckt. Hyis daerenregens een,
^

rechteflaef, die door vrecfeontfet werdt, diedoor wel-

luften vervoert werdt, die door begeerlijckhedenher-

waertsen derwaerts getogen werdt , dieof doorgram-
fchap werdt verbittert, of door droef heyt wertneder-

gedreven. ln'tkf/)rt,elcke quade genegentheydt, is als

een nicHweilavernye.
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FUGIENDO, NON EF F.U G I T.

X V.

I

^"^'^^
Mijn Lift is den my vaft.

C Oecïs't iemant los te zij n van alle minne-banden,
^^ Soolaet de vnjfter daer , en treckt in vreemde landen

Roept Nafo tot de jtughtj maerna dat ick het vind,

De raet dieN afo geeft, en is maer enckel wind

:

Ick hebbe\err' gelcyltjickhebbe veel gereden,

En Het I het oude pack dat kleeft my aen de leden

;

Datdraegh ick op denbergh, dat vind ick in het dal,

, , Ach l wat m't herte woont dat voert men over al.

Fugiendo , non efïugit.

Nj^JovUm docuït longos moHirefurores^

ui patria, ut z>alea}, viqutt, Amator abt,

lujfafecutus cram, memtnt, tua doclor Amorts,

Hoc quoque fujifiiuidicere, Phylli vale.

Jamqueferor ; juga montis eqtto, marepuppepererro

:

Me ttimen f/apejitum^ me tarnen urget onus.

Non animumfugtens, calum modo mutat, Amator.

J:hiofugis ? hou ! tecurn^ dumfugis, ibit Amor.

Fnir ne Jen.

C Oit queje cours aux champs,ou dans la merme baigne,

^Par tout, OU que je vais, mon mal las ! m'accompaigne,

Que fais-je pauvre Amant r je porte mon malheur,

Je changc depais, gardcnt Ie mefme cocur.

Fropert. lib. i.el. 30.

/^ Uofu^if^ajldef/ii'fis f nu/la estfuga, tu licet ufque

^^«^^ AdT-Viatr/ifit^Tti^fquc fequeiiir Amor.

Inflatfemper Amor,fupra capiH,if:J}at amantij

Etgravii ipfe fuper libera collafedet.

Ah ickfpring , foo "^aeght *et al.

TPV E Schiltpad draegt haer huys geduerig op de leden,
^-^ Sy gaet als fonderforgh, en fachtjens henen trtden.

Men vintfe menighmael van alle noot bevrijt,

Al gaet de vos fijn hol, de beer fijn leger quijt

;

Wie in fijn boefem draeght, fijn geit, en befte panden,

Sijnwmkel, fijnbeflagh, fijn vette koren-landen.

Die heeft een feker erf, en wandelt onbe\ reeft j

, , Waer is doch iemant arm die rijck is in dengeeft ?

Omnia mea mecum.

/^ Afnia^qui fecumportatfH.i,non fadafaljo
^^ Horreat trifiuctu , nonfreta 1 'afia tremat;

Non triflt mtfcr oredomus , moUfque rcli[ia4

Rejpiciat^par'vd dum rate vecftu abit

:

Ingruatenfe latro,gra(fentur adojitafuresy

Autcanity autplactdomembrafopore leyat.

Ofecura qutcs ! ópaupertatü amica.

Commoda, .'faltces qui tua dona. colunt.

Seurement ipa ,
qui rien na,

^T^ Out ce que m'appartient tousjours chez moyje por-
* Ojoycj 6c ó bonheur de non vulgaire forte ! (te,

Ce que Ie monde fuit, c'eftma fchcité ?

O quel plaifu: comprcnd un' do£te pauvreté.

S.Gelais.

A Vant fera la grande mer fans onde,
^"^ Sans fruift la tcrre, &: leciel fans clarté.

Que mon efprit n'aimc mieux en ce monde,
D'eftre a vous ferf, qu'a autre en liberté.

OMNIA
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"Klï lies »o',iti/net ,ifrqi!it Lampriditis , nifi-jcfiittts^ caI-

^^^ ceattfs , artnutm , ó' h/ibens diquidin z.onuLi; contra

kCantabit vacuus coram latrone viator.

SollicttuTK rcddüiJt hominem ddvitix , non alia de c.iufd,

quhm quod eripi^ é" ^^ ^0 aHfcrrtfo(funt. Sepdrabtle ut:que

fltixumque ac mobile efl , quidqmd extcrnum eH. Opcs aliü

donari , honores ra alios transferri , nobilitas ad, h.eredes

transmitti potejl ; Virtutem vero ac doclrinani affixam adeb

(^ infixam hominifcimm , ut ab co ntillo modo aziellt autfe-

farari pcff't. Statuanim ergo ^ cum faptentibm .^ omne id

quod atit datum nobis , aut in nos trarljlatum , aut ad nes

transmijfum est
,
proprium nobis ac zerum bonum non ejfe.

Dicamusque ctim Cicer.co?ite?'tumrebu-sfui5ej[e^ccrt!([tnias

cjfedivitias. Eienimfiijlicdlidt rerum ajlimatoresprata

acareas quafdam magni xjlnnant , quodet generi pojfejfto-

numminime quaji noceripojfit : ^tianti esi igfimip.ndayir-

tus, qu£ neccripi, nee furripi potejl ^neque naufragio, neque

incendio amittitur^ ncc tempeftatum, nee temporis permuta-

tione mutatur ? qua pr^diti quifunt , folifun t divitcs j joli

emmpojjident res (jrfrucluofas, é^fempitc rnas.

Laërü. Mcncbit Jntbijlenes caparandaho'naquacum nau-

fragio enatent.

Sen. de Tranq. Aut egofallor , aut regnum. ejl tnter avaros,

circumfcriptores, latronesiplagioresyunum ejfe cui noceri^

TPV E landrsknecht en vreeft niet dan als hy wel gedoft
-^

is, leydt Lampridius j en in tegendeel vandienj ge-

lijck den Poëet feydt

:

Bte krtiys noch munt heeft infijn tas,

Pafl op dejlroopers niet een bras :

IVant hy, ^eiens teer-geit is een niet.,

Betaelt den rooier meteen liet.

Denrijckdom maeckt den mcnfch bevrceft , uytgbern
andere redenen , dan overmits de felve bcni kan afgeno-

men werden.Al wat van ons afgcfondert en veiichèydcn

is, wert hacft en licht verganckelijck. Adel wert de na-

komelingen nagelaten. Rijckdom kan andere gegeven
werden : eere verwandelt op andere by opdracht. Maer
deught en wetenfchap zijn aen den méniche foo vafl: ge-

hechtj datfe van hem in geenderley manieren enzijn^f

tefonderen. Laet ons dan met de verftandigf? bclluy ren,

dat alles wat ons of gegeven , of opgedragen , ofte wel
nagelaten kan werden , cnseygen en ware goet nieten

zy : laet ons trachten fodanigen goedt na tejagen, dat uyt

brandt en fchipbreucke met ons kan ontvluchten.

cui eripi nihilpoffit. Habtliorafunt corporapufïlla qux in.

armafua contrahtpo(funt, qukm qu^e fuptrfunduntur^ .

dr undique magnitudofua vulneribus objecit.

Johan. 8. 34. Dk fonde doet^ , is derJonden dieftaer, Impius &: in libertate fervus eft.

VX/'Aer heen ellendig dier ? ey I wilt u gangen ftaken, T Mpia quaproprio mensponderepre(Ja laboras,
^^ Het is om niet gepoogt, door vluchten los te rake) -"• ^^ofugü? innuHapestil

Gaet aen het open itrant, ofin het dichte wout,

Het kleeft u aen het lijf, dat u gevangen houdt.

Is iemandtoverilolprmetongeronde lullen.

Die torft een Ifage laft, waer fal hy konnen ruften ?

Al rotft hy om het lant en hier, en weder daer,

Sijn pack dat blijft hem by, en weegt hem even fwaer.

NilfiigA profuerity nam quodfugis^ inflat eunti

:

Impiaperpetum mensjibi career adejl.

Cui corpusy cui cordaregit malefuada cupido,

Colla iicetjacht ltbcra,Jervus ent.

Niljuvat , heu ! latebras animo qu.tjifje nocenti,

Huncylicet ejfugiat carcere, carcer h.ibet.

V
Gm mal ï>it

, fon mal Ie [uk.

A t'en, oii tu voudras -, ce nonobllant fans cefle Cceur plein d'impieté ; encores que tes pas
Ta charge te pourfuit , & ton fardeau te prefie. Sont pleins de liberté, efclave tu feras.

IMPIUS ET IN LIBERTATE SERVUS EST.
^~^ Ervusfigittafaucius citato quidem cttrfu huc illucva-

^^gatur, ac nemora

Ha:ret lateri lethalis arundo.

'!olent mercatoresj rebus pefumeuntibus ^ rationum libros

derumquefeponere , omniaque remozjere qux £ris alieni mo-

'em ipjis refricant > Scdnecminus méntem excitam cur<x. a-

'itant. Vidi altquandograviter faucios , qui chirurgum ta-

•nen admittere recufarent ^ ne fcilicet vidnus tent.iret , ac

'njpiceret j cum undaret intereat omni exparte cruor. Multi

quidem confctentiam vino immer<icre , jocis (allere, velpere-

yrinandoexcuteretcnt.i'vére. Fruflra. \Jtenimis,quiJpi-

nas habetinpedibus , ubiqueJpinas calcat \ ha ijli animum
noxium .ic inquietumfecum circumferunt, eumque differunt

quidem, non tatnen auferunt. Vmbra corpus .fieccata animum
fequtmtur, inquit Bafil. <^ mamfejlasfacinorum repmfen-
tant imagines. ^uiidagitis miferi ? ^egra tnens curanda, non

occultatida efl.

Auguftin.lib....deCivit.Dei: Bonus, etiamfifrviat,

liber efl. Malus etiamfiregnet ,fervus est : nee unius homi-

Kis,fedquodgraz'ius efl-, tot dominorumquot vitiorum.

Hieron. Epift. ad Simpl.

Stultoimperarefervitus efl : er , quodpejus est , quopau-

cioribuspr.fitypluribus dorninis er gravioribusfer-vit. Ser-

'vitenimproprtispafjio-nibus ,fervit fuis cupiditattbus, qua-

rum dominatio nee noclc y nee die , fugaripotefl ; quia intro.

fe dominos habet, i-atrafefervitiumpatitur intoUrabile,

U En Hinde met eenp^lqeraeckt, ,

---^ n'aer datje loopt, hoe dats'et maeckt,

Hoe datfe rent door berghen dd,

Eylaes ! V en baet haer niet met al :

Vefchtcht die haer aendoet defmert,

Blijft vaflgehecht dicht onder V hert.

Vcelkoopluycicn , wclckcr faken qualijckftaen, fchickenwel

hun boccken aen d'een zijde , om daer in haren fobcren ftaet

niette lïen, macr wat bact'ct Pfy weten 't al van buyt'cn , en dra-

gen den henzeer alrecde in haren boefeni. Sommige zijn ge-

qiietft, en weten 'c wel , nochtans (door , ick en weet niet wat,

klcynhertighey.ltj en willen fy geen wondemecfler ontrent haer

1'jdcn , konnen oock niet verdragen dat haer wonde getcnt wer-

de , om (quanfuys) niet te weten hoe diep die zy , en ondertuf-

fchcn loopt haer bloct daer henen. Even foo is 'c geüelt met een

quadcgewilTc, men wihfe verbergen, macr men en kan niet.

Veel zijuder die met herwaerts enderwaens te reyfen , met gaen

enkeeren, met vrohjckghcfelfchap te gebrnycken, dicfoecken

als af te flyten, immers in flaep te wiegen, ofte Wi.1 in de wijn als

te vcrdrencken ; macroch armen ! tevergeefs; het gene dat hun
quch , is te diep in hun geplaetft. Die doornen in fijn voeten

heeft , waer hy oock gaet , hytrcet 'er op, en gevoelt over al de

pijne. De fchaduwe volghc het lichaem , de fonde het gheinoec,

feytdenoudtvaderBafilius , degewiflcdoet eenyder fien een af-

beeldt van 't gene hy bedreven heeft, Watfoetkt men doch een

fondigh gemoedt hicrof daer te verbergen ? en (foo n^en ftydt)

achter Roeien en bancken te fteken ?*Een ongefonde ziele dient

genefcn, en niet vcrfteken te zij n.

C 4. ET



3= ET IN ^Q.UORE FLAMMA EST.

XVI.

I

Oock brant in ^ee.

ATT" At feylt men over zee in alle vreemde landen ?

^^ Het vier hetminne-vierkaninhetwaterbranden

:

De groote zee-lamprey * en houdt geen vafte ree,

En lyt noch echter brant te raidden in de zee.

Waer fal een Aryer heen ? waer faleen minnaer varen

?

Hoe ? is niet Venus felfs gefproten uyt de baren ?

Befiet het gantfche diep , het krielt van haren brandt.

De zee heeft oock haer vierj 'tis Venus vaderlandt.

Liefde is luy.

TT Oe dus weetgierigh hert ! uw' eertijts lieve boccken
-- - Zijn nu verrot, vermot,eninhetftoftefoecken.

Gy waert j na mij n onthoudt, w el eereen dapperman,

N u fitje maer en dut : wat is 'er d'oorfaeck van ?

Ha 'k fie nu watter fchort : Murena ging doorgronden,

De diepten van der zee, nu leyt hy vaft gebonden

Getroffen van de fon. Wien liefdes fackel brant

Die ley t van ftonden aen de boecken uyter hant.

' Dtfen vifch wort in 'l Lntijn Murena genaemt, tn wortgevonden ontrent Sicilien, de melcke, te lange hoven kruier met den rHgge üwemmende , roert door it

hitte der Sonncfoogedrooghty datfe ntet weder onder het H^'nter kan nederfincken.

Et in aequore flamma eft.

DJJm natAt, é'Sictilii Murena\ vagAturinundis^

In medto PhocbitAngitur tgnefreto.

ridi ego
f qtaft'.gerct trans .nquorAftdme» Arnoris

Igtie uel tn medio non caruiffe man.

J'idi ego, (jiicmjiammis CythercA recenttbtts ujfit,

K^pAtriA celendum raté'uecttis Ahit.

Ah .'funt, é'geitdis Ardet delphinm in undis :

OrtAWAn Venus ej} : hic quoque rcgnat (_Amor.

t iMur^na pifcis in mari Siculo , fecundum Martial . non valet exuftam mergere fole cutem.

Et mefmc teau afonflu mheau. D'Amour cnptify devient oifif.

QUe fert au pauvre amant de tracafler Ie monde, TV /[ Oy, qui foulois fouvent paflerlamer a nage,

Puis qu'on fe fent brufler au plus profond de 1'onde? -^^ -"- N e fais nen mamtenant, qu'a mon foleil homage.

Murene rien ne faid que par la mcr flotter,

Si eft-ce qu'on la voit ce non obftant brufler.

Colit otia faucius igni.

A /f Agne ftAtAtor ubt es ? tu regnAper inviAponti^
-^^A Perque finus inireimArmorü irefoles

:

NeJJe UborfuerAt delphinas, é" horrtdA cete,

^u^idquid Cr tn 'vafiogurgite Doris AÜt

:

i^uncftne meriteJAces, nuncpe^orAfoleperujius

Nonpotes k rAdtis folis Ahtre dotntmt.

Si quis Amore cAlet, confuetA negoctA cejftnt

;

Cedit Actdal/ie Ca/IaHs undA (aci.

,qu

L'amour eft un tiran ; il veut Ie coeur entier,

Par la tout amoureux oublie fon meftier.

Lucret.Iib. i. A LniA Venus ^ coeli fubter UhentiAfignA^

^u^ii mare nAvigerum, qu£ terrasfrugiferentes

Concelebras^per te quoniamgenus omne AnimAntum

Conctpitur , "vtfitqueexortumlttminAfolts ;

Beniqtteper maria,^f montes fluviofquc rapaces,

Omnibus incutiensbUndtimperpe£lorA amorem, Efftcis, é'C.

Alciat. de Amore loquens

:

SClheet ut terrjejurA det Atque mAri.

COLIT
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SApientes etUm de amore locpiufjtur , fcrïbu7ït ,judicant.

Nequejpes i
nequecura. (dit Xenophon) rcpeririali.iju-

I
ctmdtorfactiepotej} , quhm amoris occupatio , ncc in'ventre

\funpliciumgra'uïm t'aproclivi </, quam,Jï
rerum ixpedien-

darum curd quis ah amonhm fuis arccatur. Ita me Deits

amet / eos qui ccjiro hocpercitifimt , btongufiajfe dixeris^

ito. amoriht'^sfuis^tanqüiim fcoptilufirentim affixt ,Jpartam,

quamnacii, prorfm deferunt . Protinii^ utmgremio Dalidx

quiefcit Sam/on ,
feriantur Philiftxi : ut Iiidithx bUndttur

Holovher7ies , -non oppugnatur Betulia. Dum Thamar£ mfi-

dtatur Ammon , inle^uloeli. Tarquinms,ut Lucretidpo-

ttatur, caftrii excedit : Antonim ut Cleopatramfalutet^ tri-

bunaldefent. Graphice omnia in Didonc exprejfit Firgtlim,

OvialisconjedlacerYafagkra,

Qiiam procul incautam nemora inier creflia fixit,

Paftor agens tehs , liquitque volatile ferrum

Nefcius alla fuga filvas faltufque pererrat

Diftaos, ha-ret lateri larthalis arundo.

^utdplura ? cui amore caletpe^his^frigent extern.

Virgil. No/7- ceptiC afptrgunt turres , non armajaventus

Exercetyportujque autpropugnacuUi bello

Tutaparant
:
pendentoperatnterrupta , mtnxque

Alurorum ingentes xquataque mcenia. ctslo.

"T^ Aer en is (feydt Xenophon) niet kortwyliger , als
•*-^ liefdes foete beficheydt j niet quellijcker , als door
eenige voorvallende faken in de vermakelijckheyt fijner

liefde belette werden. D'ervarentheyt leert 'et, fo haeft

iemantvan defe wefpe gefteken is , dat hy dadelijck alle

faken achter rugge ftelt , felfs daer hy te voren feer toe

genegen was.

Dido met de min bevaên^

Denckt alleen om(pelen <?aen
j

Wandelt daerom hier en daer,

En£ en neemt voortaen niet 'Vpaer

t^lde nieu begonnen "gereken-

,

Daers' haerjiadmeè'^tl'verfiircken.

Soo haeft Samfon het hooft nederleydt inde fchootvari

Dalida , foo is 't lavey by de Philiftinen. Terwijl Holo-
phernesjudith liefkooft.wertBetulia niet beftormt.Ge-

durendedat Ammon op Thamar loert , leydthy in fijn

bedde. Tarquinius verlaet het legerom Lucretia. AntO'

nius dé rechter-ftoelom Cleopatra.Waer toe veel woor-
den ? die in liefde verhitj verkout in alle andere faken.

Idem: Uritur infeelixBido , totaquevarratur

JJrbefurens , (^c.

Igne vetor mergi.

f^ Ui modo turpc lutum, modofutilis alga teaebat^

^-^ EtmodofoedabatTjilii arenac/iput;

Cui modophocacomes , conchtfque regentta cete,

^jiantaquefub -vitreogurgite monjira latent-,

Johan. 8.12. lek hen het licht dersvereft , -ppie my nc-.'

yolghtj die cnjalin de duyflernifje niet -^^andehu

T^ Ens was ik glibber-glat, eens ging ik liggen fchuyier
*-^ Ofin het fchrale fant, ofin de modderkuylen

;

Maer, nu des hemels glansmy krachtig heeft geraekt:

Soo ben ick met der daet een ander dier gemaeckt :

Nu fweefick boven ftroom , gefcheiden van de tochten Ecce f facra tumidis ope lampadis efferor undis ;

Die ick voor defen fagh by ander zee-gedrochten. Perquefretum,falfo tütus ab imbrefferor.
Wieeenmael is verwarmt van Godes heyligh vier, Flucltbm eripitur, metgt nequit^ altiorunda eïl

En wroet niet in het flick gelijck een ander dier. Percaluttfanclo cutfemelignejecur.

Pfeaum. 27. i. IJEternel
efi
ma lumiere^ ma deli^rance : dequiaurai-jepeur}

T A fange de la mcr m'alloit defilis la tefte, Mais puis que Ie foleil m'a faift nager fi haut
J-^

J 'eftois environné de maint' hideufe beftej Du goufrc de la mermaintenant ne me chaut.

IGNE VETOR MERGI.
Q blenne eflflits hujusfecult aclionibtM ftds nebulas offun-

^^der:^acmultisambagum tnuolucrü , denfifque tenebra-

rum umhracuUs , quidquid agunt , invohere ; tdreiperver-

fd:probabileplerumquefignum efl : nam male agentes lucem

odtffe , veritatis elogium est. Contra mens pura ac innoxia

nihiltegit , imo tejles acliontbmfuis ad'uocat , ^ lobi exem-

plo , 'vita rationempubhce edere , é" 'velutt humeris , expo-

fitam omnibtis
^ferre non ojeretur ; omnes Menandros acdi-

nierticula refugit , omnes tenebriones ac latcbricolas odio ha-

tet, &i utgenerofus ille Romanus , domum tn edite colle , ut

ab omnibus non con^pici modo ^fedé' infftcipo([ity tedtficari

fibivelit. SiquisergOy 'vcfpertilionum more , noiJetntem-

pejidjoperifque tenebrarum {ut Scriptura loquitur^ fefe ad-

huc deleciari fentit , verx lucis radiis necdum illuflratum

fefe e[fe, nonabs re , fujpicari poterit : ut vero ab tflonjits,

genere abhorreat, audtat imprecationem Efaix. {cap. 2 9. 1 5 .)& rebttsfuis applicet ; va (tnquit ille) qmprofundi eflis cor-

de ,uta Domino abfcondatts confilium, quorum opera ut cum
Paulo honejfe ambulemus

,
pront in die.

Auguft. Tia£t. I o ^ . in Johan.
Credere ver}, efl eredere tnconcuffe,firm'è ,ffabiltter^forti-

ter : utjam adpropria non redeas (^ chrtflum relmquas.

Jonas cap.
Les eaux m'ont environné'jufques k l'ame , Cabifme rn a

enelos tout k Pentour , la rofiere s'efi entortilléek mon chef.

'tTSeen algemeen gebruyck in 't bedrijf defeswereldts, dat

A t'clckcn als 'cr eenige flimme en doortrapte rancken voor

handen zijn 5 men de felve onderden duym en ter fmuyckfoeckt

te beleydcn : in voegen dat de duyfterniffe fchijnt als een vaft

merckteycken te zijn, van dingen die niet recht engaen. Die
quaetdoet, haethet lidit, feydt het Licht des wereldts : een op-

recht gemoedt daer-en-tegen is open en recht uyt ; roept als ge-

tuygen tot alle zijn doen, en is tevreden het boeck zijns levens

openbaerlijck met lob, als op fijn Ichouderen te dragen, hact

allcfluyp-zielen en haer hnckeryen : wenfcht met dien recht-

fchapcn Romeyn , dat fijn huys eenieder voorde oogenopert

foudeftaen, enalsdoorluchtigh föudewefen. Is 'crdan ergens

iemandt , die noch in fich voelt de gcnegcntheyt om fijn faecken

inhetduyfter te beleyden, en niet, als by nacht enontyde, te

vhcgcn, als den nacht- uyl, ofte vledcrmuys , d.athy hem voor-

fekerhoude, niet gemeens te hebben met de klaer-fchijnendc

ftralenderwacrachtiger Sonncn : maer veel eer met dat droeve

wee , 't welck den Propheet Efaias op de fulcke uytfpreeckt , cap.

z 9. 1 1; . Wee, fey t hy , die verborgen zijn willen voor den Heerej

haer voornemen te verhelen, en haer doen in 't duyfter te hou-

den, en {preken, wiefietons? Laet ons liever met Paulo, eer-

lijck wandelen als in den dage.

Diejlaegh in V duyfter leyt en wroet.

Dat is een Imckert , ofeen bloet.

2. verf.4.(f.

Mats tu asfait remonter mn viehors de Ufoffe, o Eternel

mon Dieu /

F L A M'



54 FLAMMA FUMO PROXIMA.
XVII.

Vlam eerftgewken , hacfl -soeerontjlekefi.

Tr\E vlam was eens geblufcht die in my plach te woelê,

-^Ik voelde, metvermaek, mijneerften brant verkoe-

Al wat 'er overbleefwas maer een kleyne vonk, (len,

^oo dat mijn welichhert van enkel vreuchdcfpronk:

't Geviel eer langen tijdt dat ick het vier genaeckte,

My dacht, ten was geen noot, Too ick 'et niet en raeckte >

Dus ftont ick maer en keeck, en noch eer ick vertrack.

Een vlam viel uyt de vlam die mijnen roock ontftack,

Flamma fumo proxima.

/^ Uifquües , anüquiremovemonumentacalaris,

^^ AregnoBominaquimodoUber ahis.

Veranec ora. vide, moveAt nee imago fdivam

;

Nee digitügemmoiy quas ttdit illa,gere.

Vulnus ent , levtter modo taBafit , £gra cicatrixy

Arderem revocatfomitü ietafilex

:

Fax extinéia. reeens trahit , ah ! trahit eminns igfiemy

Etredttinflammam , quodvaporantefuit.

Flantbeau quifume , toft fe rallume,

A S tu efteint l'amour ? ne fay tant labravade,
^^ Sa flame, a ton flambeau jeftant comme un oeillade,

(En cas que feulcment l'approches tantfoit peu)

D'un traid non apperceu te mettra tout en feu.

Eens gebrant , haefl geï>lamt.

TT Oe licht ontfteekteen licht dat eens te vore brande,
^-^Die eens is licht geweeft raekt licht innieuwe fchan-

Een doove kool ontvonkt als fy maer vieren rijkt, (de.

De tintel wort tot vier door al dat vier gelijckt.

Hoe licht vervalt de menfch tot alle quade ftreken

Die van een flim gebreck eerft onlancx is geweken |

Een die fich w agen derf, eer dat hy recht genas,

Geraeckt licht in het vuyl, daer hy te voren was.

Defacili naturarecurrit.

A Ufavapore leyitremuUs alladerejlammis
•'^ Faxextinffa, novoprotinm igne calet :

Pieriisfomesfua lumina reddit alumnis.,

Vix benefcintilUm eum deditiBafilcx.

In veteremfleHi quam cerea cordafiguram !

Crimen in antiquum te^orajpontejluunt

:

Dum veterisfcinti/la mali modoparvafuperjit,

Semper adingenium mens malefana redit.

En yertu ncrpice , rechet hien tojl en 'vice,

C I tu viens de chafler Ie vice de ton ame,

One t'approche pas a ta vieille flame

;

Car bien que t'eftre efteint te femble ce flambeau,

En l'approchant du feu, il brufle de nouveau.

Lucret. hb. 6.

Sedfugitare decetJimuUcra, e^pahula amoris

Ahftergcrefibi^ atque alio conyertere mentem.

Ovid. Sic^ nijivttaris quidquidreyocabit amoremy

Flamma recandefctt qu<e modo nullafuit.

Plutarch. Amor quamquam difcedit aut tempore aut ratione viBtUy

non tamenpenittis relinquit antmam remanetque in

ca vejligium veluttfilvx exuflx antfumantis. «

DE



DE FACILI NATURA RECURRIT.
T Egern olim ah Athenienfihtis Uiam futffc in 'nautas^ qui
-'—^ Athenis SaUminxm ira.nfmitterent,meynoYi£proiitlU'n

eli. Ea cautum erat, ut ei , qtu fernel t?ifcliciter navtgaffet,

. tamquam naufragio i?7fami,nAyigatio infojierum interdice-

retur. Et qtudem ejta pU bifctti ratio inter alias , hxc dart

folef.Homines quamficillime in eundem impingere Ltpidem,

ac in antiqtarm redire : cumplerumque , ex regula)nris
j
qui

fcmelmalus ,femperpr^fumatur malits in eodemgenere de-

liBi. ld oh unicum lapfum AthenienfibttsJiita vijum dccer-

nere ; qiüd de ik tandemjlatuendum erit , qui crebrd vitio-

rum repetitione confuetudinempeccandi contraxiffe, ^pec-

tata in ?zaturam lranjluli([e inderi pojfunt ? tales (tametfi

dliquandüper intervalla meliorisfrugisJpem defefepr^hcre

'uideantur) non levi de caufa in bonortim numerum trans-

fcrihendos cenfe?it oculatiorcs. Remanetplermnque concujfio

aliqua, etiampofifcbrim. Alarepojl tempejlatemetiamdum

ea. afritatur. qui dtuinvinclisfuerunt , etiam foluticlaudi-

cant. Vitiis dm affueti, etiam cum ea deferunt ^qu^dam re-

tinent "vejltgia^ ac in eademfactie recidunt.

Juvenal. Admores natura recurret

DamnatoSjfixa er mutarinefcia.

Paul. in L. fi unus , verf. Padus , ff de Pa£t.

Rcs defacili redtt adftiam naturam.

DAer zijn voormaels in Gricckcnlant fckcrc keuren gcv/eefti

over de veerfcliepcn tulTclicn Aihcnen en Salaminc , mede-
brengende dat alle fchippers, die eenmael bevonden wierden hun
fchip omgefeylt te hebben , dadelijck fouden vervallen zijn uyc

het fchippers giide.en de vryhcden van dien. In gevalle de Athe-
nienfcrs een cenige misgrepe foo hoogh hebben opgenomertj
wat fullen wy gevoekn van de gene , die door menighvnldige
fcylen , aTs ecii gewoonte van quact doen hebben acngcnomcn ?

Voorwacr fchoon deltrlckc hy horten fomwyien cenige tcycke-

nen van bctcKchap fch*t5*M« te toonen , foo en mach men op de

felvc evenwel niet ftatn. De zecoockdan ah den ftorm al op-
houdt, blijft evenwel fwalpendc en dynende. Men gevoelt noch
al wat huyveringe naedc koortfe. Die lange in banden gefeten

hebben , hincken veeltjjdts oock los gelaten zijnde. Mc^nfchen
dieeenige flimme gebreken eens hebhen aengehangen , fchoon
iy hacr oude rancken verlaten, frlden is 'et datle niet eenige over-

blijffels daervanen behouden, waer door fylichtelijck tot hacr

vorige parten komen te vervallen.

Een beeft met kunjle tam qemaeckt

;

En dient niet alte veel ^eraeckt ;

l Vantfchoon het nu alduyckt , enfivijqht ,

Wanneer V z,ijn oudeparten krifght

Soo ii ''et Ti>eer alevenfel^

En quetHz,yn eygen meefier Ifel.

Dicgoet -van quaet Tt^ort met der vacrt.

Vervalt licht tot z,ijn ouden aert.

Efai. 4^. 3.

De glimmende mecke cnfal hy niet uythhijjchen,

TP\ E ziel heeft menighmael haer eerfte licht verloren,
---' Sy ley t als fonder glans, en niet gelijck te voren,

't Ts maer een damp alleen, die als een teycken geeft

Dat noch in eenigh deel haer eerfte wefen leeft

;

Maer als wy 't helder hcht van Godes woort genaken
Soo wort de roock een vlam, de geeft begint te waken

:

Hoe groot is dijne gunft ontrent de menfchen , Heer,

De wiek die maer en rookten bluft ghy nimmermeer.

Dum fpiras , fpera.

"r\ Um mihifax tenuem vixjpargit in a'èrafumum^
-'-^ Fax^ decor iüe meipeBoris, almafides j

Ad Tcrbty Pater almc^ tuijubar ora refleifo^

Eque tuafupplex lumina lucepeto

:

Sponte tul fiobts yenit obviaflammafavoris,

Flamma^ velextinEtas doBa cierefaces.

^uanta tua in miferos dementia^ Re£tor Olympi^

^ui moribunda noydlumina luce beas !

Matth. 5. 6. Bienheureux font ceux qui ont faim isf Joif de ju/iice : car ilsferont rajfafie^i.

plen que la chairait fai£t a ma foy grande brefche, Qiantje regarde a toy , monja debil flambeau
•*-' Tu d'efteins pas , mon Dieu, la my-eftcinte mefche : S'efclaircit derechefd'un luftre tout nouveau.

DUM SPIRAS, SPERA.
CUm •vititnoftrx decurfus continuarnpcccatorumferiem "^^ Ademael ons geheel leven niet anders en is, als een geftrek-

prxfefcrat, nihilm'ifcrisfelatiireflare , factie coUfi-
^-^ tcketcn van alderlcyfonden: foo hebben wybillicklijckcn

mu^ , nifiDens quifbiam nohis adfit , cut vtta continua bene- '^ '^'"'''?
'<^V,T?''' f'"

"""^ voor handen en is
,

't enz/

- I. s. r ^ w j ; ^ / wyecnigh Lroddeliick welen oplporen, wiens geelt mtcjjendcel
volentiafcaturiatne pUctaedecurrat. Talts autemtnomm „iV„.,„i!.., „„.,„ , „ 1 ij ju c' ri ir r niet anders en zy als geheel genade en socdertierenihcyt.Lnna-
rerum naturajolus tu

,
mtttj/me lefu ,

cujus antmum ab om- aicn fulcx by dy aÜeenc te vinden is , Hccre lefu , foo willen wy
ni afperitate alienum quoties mtueor , toties extrajpempoft- op dy alieene hopen, oock dan , als wy buytcn hope zijn. Want
tusfperare tamen audeo. Moyfen miracula edidijfe legimtis, fict ! niet en is by dy oy t gcdaen , ofgefeydt , als tot voordcel der

fed(Ly£gyptum affltxiffe : Eliam , Jedcwlum cUuftjJe : Eli- menfchen. Moyfcs heeft ('t is \v-clwaer) wonder- wercken ge

faum , fedbe/luas tnpueros evoca(fe : Petrum yfcd hommes
mortemultaffe : PauUan,fcdElym<e i'ifum ademiffe. Tu ve-

ro, quimelmerum, autpifcium multitudinem in retia egifli,

ut cibu-s largior homint fuppeteret; aut aquam in vinum mu-
taflt^utpotus libertorfufftceret: Tumotumparalyticis^vifum
cacis, fermonem mutisffanitatcm étgrotü , miindttiem Iepro-

fs,mentemfanam dxmoniacis, vitam mortuis reddidtjli : In
nullumtudurus, nifiinventos ,fedqutati in hommes durt:

nififort]: inficum , fedquiafruiturn nonferret : m/ifort} in

difcipulos ,fed cum panas cogttarent. Licet ergo confctentia

,

feccatorum mole ^ ingruat , fiunquam medejperatto ad la-

qfieum,femper pcenttentia adchrijlum evocabit.

Bern.Serm. 7.

Siinfurgant adverfum meprcelia
,fmundus faviatyft

fremat maltgnus,fupfa caro adverfits
f]?

triturn concupifcat,

in teQeraho , tu arundinem quaflatam non franges.

dacn, maerjïLgyptcngeplaegt. Elias, maerden hemel gefloten.

ElifjEus, maer kinderen doen vcrflinden. Petrus, maer menfchen
gedoot. Paulus, maer Elymam met blindtheydtgeflagcn. Maer
du,Hcere lefu, hebft dyne wondcrdaden als van melck en honigh
doen o vervloeyen : Hier hcbdy , menigte van viUchen in de net-

ten bcflotcn, tot volheydt van fpijfe: dacr, water in wijn veran-

dert, totovervloedt vandranck. Degeraeckte hebdy bewcgin-
ge , de blinde het geficht , de Aomme de fpraeck , de fiecke ge-
londihcydt, de melaetfche reynigheydt , de befctenc goede fin-

nen, dedoodc'tlevengefchoncken. Overal zy dy dan goeder-
tieren gcweeft , nergens flraf , bchalvcn tegens de winden , maer
om dat die ftrafwaren tegens de menfchen: behalven tegens den
vygeboom, maer om dat die de menfchen geen vruchten gaf

:

bchalvens tegens uwc jongeren , maeromdat die demenlchcii
wilden flraffen. Niemandt is dan uwe vyandt, als dievyandtis
van de menfchen. Mits wekken, hoc groot mijn misdaden zijn,

foo en fal my noy r de wanhope tot den baft , maer alt ijdt de hope
tot Chriftum afleydcn.

E fa. s» . Habitantibm in regione umbr't mortis, lux orta e[i-i

ÜlT'



56 UT CAPIAS, CAPIARE PRIUS.
XVIII.

V^fl, of treeft TdJ}.

TTOe komt de flimme gaft, hoe komt de fnoeper loeré

-•^Om my tot lijnen roofinhaefte wegh te voeren

!

Hoe komt de Imcker hier, en feyt, hy is mijn vrient

!

lek weet dat hy my lieft, maer nietgehjck het dient.

Geen rat en eet 'er fpeck, al is 'et haer verlangen,

Ofmoet haer in de val te voren laten vangen

:

Wie hier iet anders meent die heeft het qualijck veur;

Ghy, fooje mint en meent , klopt voor de rechte deur.

Die noten y^il/maken , die moetje kraken.

GHy fiet het lecker aes en dreyght 'et mette tanden,

Gy wout wel aen het fpek,maer geenfins inde bandéj

Dus blijfje buyten fchoots, en geeft u nimmer bloot,

Maer fonder groot gevaer, en wort 'er niemant grootj

Geen kooren fonder hayr, geen noot is fonder fchellen.

Men fiet, wie roofen pluckt dat hem de prickels quellenj

Al wie bekomen wilt dat hy van harten wou.

Wat ftaet hy flecht en fiet ? de hant moet uyt de mou.

H£kj''indenjin,

Oprechte min

,

too komt hier in

Menfal tl hoor e

M-ierpeecht tirv' pin

tjelijckeen fpin

Tot quaet begin

Soeckt vuylejloofen.

lek yveet den treek

En 't loos befleck

Vanufc' gebreck,

lek ken Ui»''ftenen :

Diefpteltdegeck

En krijght den heek

Niet aen het fpeck

,

DI4S tpandeli henin.

Ut capias , capiare prius.

T? Tpatetingreffta, nee defcit ardoredendi^—
' Nee Utet, adpViedam qu£ via monjlret tter.

Ecquid agam ? rechfi tramite duear in eftam ,

Trijlia me duro eareerc -vinela manent

:

Sedmea libertas antro nonelauditur tmo

,

Non ego eaptivm, fedfatur e[fe yclim.

Plitra loeuttiro vox hae miht yerherat aures :

Sicepiflejuvat, fac capiare prius.

Pris doh cfire , desemt npaifire.

C I tu veus, compagnon, qu'on ouvrc a toy la porte,

^ Ilte fera befoing hurrcr dun aufre forte

:

Va t'en au droict cofté , nul cft d'ailleurs admis

:

Nulmangeicydulard, quine veuteltrepris.

2 Rcg. 15. 10.

Bixit Ammon ad Thamar -y veni, cuha mecuTn^ meaSo-

roKi qu£ re/pondit et, nolt Frater mi ^ nolt opprimere me-,

neque enim hoe fas esi in ifraél : Noli facere flultttiam

hanc
;
fcdpotttis loquere ad Regcm, (jr non negabit me ttbi.

Aude aliquid.

ESea qtiidemplaceat,fed ti rnetus areet ah efca,

Nempe latettt blandis inncUpropinqua eibis :

^uidteyincUfugant ? qutdcareeris impedit horror ?

,^uem labor abjferret, prxmia nnlla manent.

Grana latentpaleis^ dura nttce nucletts hxret

;

Et rofa tangentipunget acuta manum.

^utfaetnusforti memorabilepeetore -verfat,

i^udeat ; ille nihil ^ qui nthtlaudet^ habet.

lamais parejfe , nefitproikfje.

T E rat voyant Ie lard, fouhaite de Ie prendre,
•*-^ Mais toutefois pourtant captif ne s'y veut rendre.

Nulhommevicntau bout de foii contentement,

Qui na premier fouffert du mal &: du tourment.

Cypr. Traft. de Sponfal.

Optimi apud Heliodorttm chariclea Thea^cnem monet,ut

k virginc fua abjlineat
,
quoad et miptafit er paltm in »«-

ptiis tradita , his verbis : <pn^a K k^ t^ti cpi^'ji j^ ^XcSJe

vofitva^^ficc tIuj (tIu) ttk^^vov KotöÏTryai my^ï-a^

AUDE



AUDE ALiqUID.
TT' St quoddamgenus hominum óidcotimid.£ mertïsquede-

^'Jidi£^ tit-, etumfi rcrum honorumjpem affttlgcitemfatis

co-tijjicue videunt^nihilominui ta^ncn^ nefcio quidmalijirx-

fagientes, adomnta fujpiciojiac ttmtdi ^ manum operiadmo-

'vere nunquti'rn 'aitftnt. Proprium cerü ignavi^ efi,periculo-

rumpratextufegrie otium veUre : vidtt id^ér lepide expref-

jit Hcbrxm fiipiens ; Prov. 22.13. Leom triviisgro-jjatur^

inquitotiofüs, zereorneme devoret. Oftmgos ! mamis cum
Mincrva movenda. efi : dit facientem adjuvant. Semper

aliqutdfortunxpermittendum ejl^ ah tlle^ quoties AdpracU-

ras acltones accingimur : frujirkputamm nihilagenti infi-

num devoUturam 'viCioriani,autfortunam efjc . Non votis,

' nequefuppliciis tnuliebribu-s auxtlu Deorumpara-atur-, yigi-

lando , agendopro/pere om'nia. cedent ; Deos omnia Ubonbtis

vcndere,itionetpro-verbt:im.T>tfficu.ltas aut eyenttts anceps te

terret ? Audentes fortunajuvat, timidosque repellit,

aitiüe: (^utomnis a'ér aquiU penetrabilis eji ^Jic difficul-

nasfortt.

Claudian."^]" On qmfquAmfruitiir veris honoribm^

inN upt. "^ HybUos Utebris necJ^Uatfayos,

Sifront e caveat^Ji timeat rubos :

Armatjpina rojas^ meHa tegunt apes.

Plaut. J^i ^ nuce nucleumejfe vult, nucemfrangat oportet

MEn vim menfclien van foo wevnich bedrijfs, en luycn aerr,

dat defclvc (hoewel mcrckelijck voordeel voor handen
fiende, evenwel achter gehouden werdcndc door 'k en vvcct niec

wat gcvaer dat fyhaer inbeelden) de handt aen den ploegh niet

en derven fla{-n. 'tis van den ouden herkomen altijts gcweeft eeii

rechte eygenfchap van alle flapgcfoutene, hacr vatfichcydt mee
een deckmantc! van gcyaer te bekiceden , gelijck al in fijnen lijdt

gefien , enaerdighlijck uytgedruckt heeft dcWijfe-man infijri

fpreucken, Proverb. 22. 13. Deluycfprceckt, daerisecn leeu-

webuytcn , ick mochte verworcht worden op den ftraten. Weg
metdcfc foet-voetige fachtcboters.Niemant enkanictbyfonders

uytrechten , fonder in cenigen deele fich het gevaer t'ondetwer-

pen. Yderhelpe fichfelven, foo helpt hem Godt. 't Is niette

dencken dat iemandt, fonder iet daer voor te doen? fegenen

geluck in den fchoot fuUen komen nederftorten. Niet met bloot

wenfchen , of vrouweüjck gekerm , maer met dapper in de weec

te zijn, verkrijght men deGoddclijckehulpe, inhet uytvoeren

van treffelijcke ficckcn. "'t Is van oudts een fcghwoordt bydc
Griecken , dat by Godt alle ding pm arbeydt te koopen is. Hetn
die het goede foeckt , wcdervaert wat goets , feydt Salomon
Prov. 1 1. 1. Wat maeckt u vertfaeght ? de moeyclijckheydt en

onfekere uytkomfte van u voornemen?
Dtc kleeck.i'an moed' ü, volgbt gelHc\;

Eenfvoiter- hooft blijft altijt in driick,,

fcght den ouden Poëet : Daer en is geen lucht die den Arent niet

doordringht, geen fwarighcydt daer den dapperen niet door ett

komt.

•2 Timot. 2. 5. Geen yerblyden , t^ls naer het lydjn.

"1~^E rat loert op het fpek^en wenfcht het met verlangê,

-*-^Maer blijft doch uytde val om niet te zijngevange,

Sy name wel het aes dat zy voor oogen fiet,

Maer vreeft hqt ongemack, want dat en wilfe niet.

Fen ieder wenfcht in vreucht, hier na te mogen leven,

•Doch op den engtn wegh en wil hem niemant geveni

Maerfonder diep gevaer, en fonder grootepijn,

En kan noit eenigh menfch in rechte vreughde zijn.

Ni patiaris , non potieris.

IP Sca quidemplaceat,fedproxima vincttla muri,
^^ Stcaveamfubeat^trijieminanturiter.

Ergofiat^ drprxda tHtoparatorepottri-y

At mifer tmpranfo mufculus oregemit.

Optat homoy velletque thoris accumbere divum,

BifficilifurfumJedpiget ire via.

^mdfalehras, quidvinclatimes ? moriatur oportet

Vum vivit, mortens viveréfiquis amat.

/^^ Hacun defire es cieux henreufement a vivre,

^^ Ains du chemin eftroit la route ne veut fuivre;

Mare. 8. 34. Ojuiconquc veut l^enir t^prcs moy qu ilrenonce afoy-mejme , ^ chargeJa croix Jurfoy isf tnefuii^e

En vain doncq, ó foury, efperes tu du lart

,

Puis que de la prifon ne veux aufli ta part.

NIPATlARIS, NON POTIERIS.
"^^Unquam extmium qutdfacilinegotio quis adiptfcitur ; O Elden bekomt iemandt uyrnemende dingen fonder groote

-*-^ fctenttam laboribas , honores pericults Deum vendere^
^ mocyte

:
Godt verkoopt wetenfchap voor arbeyt , eere voor

^ dtjftcilia plerurnque ejfe , quiepulchrafunt , monetyetu-

Jium , ac yentijlum adagium : C!" ut Plato cenfet , id quodfa-

ctie ejly idmagnis acfingularibm rebus mitnme ftumerandum

efi. ^uanio utique res melior, ac magis excellens , tanto im-

penfius in adquijitione tUtHS t/laborandum ejl. ,^uidergo ?

Chrijlumfperare auftfumus , cj-m tpfofummum bonumy la-

borem autem ac arumnasfubire dctreBamus ? Actiitinmul-

tii adipifcendt cuptditatcm ohtinendi dtffictiltas , quidni ér

hic ? montes fuperamus , rupesperyadtmus , valles tranjilt-

mus, utferas aliquot, fefe mutuo infequentes^videamus

:

Manetfubjovefrigido
Venator tenerJE conjugisimmemor.

Maximilianum Cxfarera tanto ardoreferam in venatione

infecutummemorant y ut currendo rupem afcendertt ^ unde

pojlea , nifiah accolis adjutus , de[eendere nonpotuerit.

Ut corpus valeat ferrum patiemur , & ignes

:

ferimus fecari nas , ac tiri , ut miferam hanc vitam paulu-

lumprotrahamus ; é" £ternafelicitatispremium , ullo dolo-

rumgenere redimere ambtgimm ?

2 Timoth. 1. j.

^i eertat non coronabttur ntfiqui legitim\ csrtaverit ^pri-

mumlaborantem agricolam oportet defru6libuspercipcre.

Bernard. inquod. Serm. Inhocmundo, quafiincampocer-

taminisy pofiiifumus : qui hic dolores, atitplagas, aut tri'

buUtioncs rtonfufcepit, infuturoi?iglontt^appafehit.

gevaer , en al wat iet byfonders is heeft altijdt fijn moeyelijck-

heyt j feydt het oude fpreeckwoordt : En hierom meyntPiatö,
dat gemackelijcke dingen fclden iet voortreffelijcx in haer heb-

ben. Het welckeal/bo zijnde, v/aeromfulicnwy ons danvoot
laten ftaen , dat wy Chrilium fuüen gewinnen , en in hem het

opperftc goet,cn dat als op ons gemack,en fonder flagh offtoot ?

In veel dingen werden \iy opgefchcrpt, om iet des te vicrigec

te begceren, alieenlijck om dat 'et quahjcken te bekomenis,
waerom enzijnwy, ten aenfien vanden Chriftclijcken wandel,

mede niet foo genegen.

£f« Voeymm op de jaght gejint.

En denckt niet eens om mjf of klnt.

Menfchrijft, dat KeyferMaximiliaenopeentijdt, mctfulckeh
vierigheyt een wilt najacghde , dat hy in 't vervoigh van 't felve,

fichcyndelijckvontopeen hooge en Iteyle rotze , vandewelckc
hy, eyndciijcktüt fijnfelvén gekomen zijnde, geen middelen
faghom af te geraken.

Den menfch ontftet noch v^er nochfn^eert.

Om hier te blijven op der eert

:

Men faeght hem affijn been en bant,

Sij't aders roerden toegebrant.

Men giet hem vujle drancken in.

Vergift iglrt met eenjlang ofjpm

;

ii'at druckj ^at krujs, yvat tegenfpoet,

Sal dan verfcbricken ons gemoet.

Wanneer men infijn herte prent.

Dat hooghflegoet, dat niet en tnt ?

QJJ O D



3S QJJ OD JUVAT EXIGUUM EST.

X I X.

Voor kkyn genucht^ grootgefucht^ en lang geducht,

/^ Hydicvoordefenosfietfpel, en verfcherofen,
^^ Siet oock wat achtervolght , en let hoe korte pofen

Hoe ras vergaenden vreught de malle jonckheydc

heeft.

En wat de quade luft voor harde nepen gecfc.

Siet, vrienden, vuylbcjaghen bact ons niet met alle,

Al is het eerfte foct, het eynde is cnckel gallc

;

Ach dat men yreughde noemt duert maer eenkorte
yanvorenfchijnt'etfpel, van achter isde bijl. (wijl,

Quod juvat cxiguum eft.

QXJipecus hic lituosqt*e vides, vinumqueyrofasquCy

Tef(xd<e Veneris regna videreputa :

Hei mihi / quam levü est^ quam hrevii iUa, volttptasy

A tergo lantus tela cruentagerit,

FruHn coqutu torret. Vos, quipeccajiis in igne,

Aïox dabitis rapido membrapiandafoco

;

Membrxfocus malefan a. coquatypertt ignis inigne,

Corpore non aUtergallicapeftU abit.

Pour un plaifir.

170y, jouvenceau, ce boeufcouvert bié de couronnes,

^ Maisleboucherlefuit. Quant au plaifirst'addonnes

Hclas ilavolupté n'eft que pour peu de temps >

Et fit'entrouveras faifi delongtourments.

ïn 'vooy^oetfiet toe.

Y) E gild-os gaet daer heen vercicrt met rofe-kranfTen,
-*--' Men hoort den trommel flaen, men fiet de kinders

danffen >

Hy fchuyra-bekt in den wijn, en pruyft van enkel vet>

Maer pey ft niet aen de bijl, die op hem is gewet.

Hoe menigh is 'er trots, en gaet daer moedigh pronckcn,

Die, eer de fonne daelt, in pijnc leyt gefoncken :

Neemt, vrienden, op u felfs , en op u faken acht,

Oock als het foet geluck op u geduerigh lacht.

Fortuna vitrea eft , cum fplendet frangituf

.

^Ordidusautfcenomtpervelframinetaurus
^ Cincln triumphaU cornuxfrondegerit j

Et lavat effufumpdearta caffafalernum^

EtHrepit argutis tibtafefiafonts

:

ttpecus , 0' Utü mugttibus Atheracomplet)

Necjlringicultros infua colla videt,

Sitfufpecta tibi nimioforsUtaftvore^

lUafovet muitos, ut nngis indepremat.

En pro[per'ué , n'y a Jeurtc.

T E bcuf, couvert des fleurs, fe brave par la rue
-*-^ Au fon du tabourin -, mais Ie galant, qui tuc,

Va toutjoignant a luy . quand grand bonhcur te rit,

Cela te foit fufpea, car Ie malheur te fuit.

Proverb. j. tz.

C Equitur tam quajibos du^us advi^imam , (^ quajiagnus lafci-

^ viens , é" tgnorans quod ad vincula flultui trahatur j donee

trdnsfigatfagittAJecur ejus,

Lucrct.4.

Convivia , lud},

PocuU crebrt, unguenta^ coront^fertaparantHr i

Nequicquam; quoniam medio defanto leporum

Surgitamari altquid, quod in tpjisflonbus angat.
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HEU! MALA SUNT VICINA BONIS. 5^

SVr/imehonn valetttdo (fectmdumHifpocrAtem) fumtne

ft rtculofa esi. Plenimque magnis gsudiis dolores adh^-

refcunt. Magüpcnculofa niiytgatto eji, cum, 'ventofccundo,

modufahanc^ modom iILtm partemUfcivit anceps yeium,

^uam cum adrerfo turbinefinw obliquat guhernator. Solet

forttinA, inquitC^pir, qtiospluribmhenefictis ornavit , ad

durtoremcafumrcjlryarc. Eftifiorem rifum lachrm^ple-

rumqueclaudunt. Ownis emmfeltcttas dubiaeB , necbea-

tijjmorum factie uIUm dtxerit quamdtu talüfuturusfit

:

Ham quoA regrtum efi (jnqttit Seneca) cutncnparatafitrut-

na, o- nroctdcatio, ér dommtis, (jr carntfex ? nee magnü illa

interi'allis dtvtfa j
momentum tnterejl interfoliitm, ér alte-

\agenua. ^uisentm tgnorat magnas arbares diucrefcere,

una hord cxfiirpari ? £)uifo[ais es,fortunam reverenter ha-

be ; non enim melim resfecund^cperdtirant , quamfiammns

conttnens easgtibernet .-potentia utique mediocriter ttfifrpa-

td. omnia bona cofifervat, ait Dio.

Sen. 2. 8 . Epift. ^d omncfortuitum bontrtnfufpicioft&pa-

'Vtdifiare debemus , érfera ér pifctsfie alwjidoblectante

^ecipitur : munera tfiafortun^. reputamus : I-ffidixfiint.

Pet.Armillib. 8.

'Bffufam pepe Utitiam trifies ér adverft res excipiunt.

GAntfch en al welvarende te zijn, is forgeüjck, en dient voot

verdachc gehouden te werden, fcyc Hippocrates. Een frhip

is in meerder gevaer, om door een ftercken voor-wint om gcfla-

gen te werden in 't gijpen, als door een tegen-wint in't laveercn.

Uytmuntende toevallen van gheluck hellen veeltijdts tot fware

veranderingen , feydt Czfar. Het onmatigh en uycfchetterende

lachen wcrt veeltij es met tranen befloten. Alle voorfpoet is wanc-

kelbaer: invoegen datfelfsde aldergehickighfte niet en weten

hoe lange Ijun welftant dueren fal. Wat heerfchappye is 'er , feyt

Seneca, dcwelckc niet den val , de vertredinge , den heerfchcr , ja

den beul op de hielen na en gaet ? En dickwils is 'er niet veel fpe-

lens tuffchen d'ecnend'ander. OpccnKonincklijcke ftocl verhe-

ven te zijn , en felts een voetval te doen aen andere , is fomwijleil

nau een uyre tijts verfchcydcn. Wie en fiet niet dat hooge hoo-

rnen langhe waflcn , en dickwils opeen oogenblick oytgcroeyt

werden? Het is dan beft t'elckenalsonshetgcluck toelacht, op
ons hoede te zjn: op dat wy methetbedriegelijcklockaes, gc-

lijckeendomme vifch niet weghgeruckt en werden.

Voor alu faken "yvelbefint.

Wanneer ufchipfeylt voor de 'Svint

:

tVant die in 'tgjben eens mifdoet^

Verliejl ivellicht'lijck lijfengoet. '

,, . .

OvidiuS44Pont. J. -orrer

Tu quoquefac timeas, ér, qua ttbi Uta videntUti^^

Dum Inqueris , fieri trifiiapojfeputa.

Voor k!c)ngeniicht, ^rootgipcbt.

EY fiet eens,vrienden, fier,wat macht den gild-os bate

Dat hy een roienhoer mach dragen achter ftraten ?

Al wort hy fchoon geftreelt , 't is voor een korte wijl,

Eylaes van achter volght de flager met de bijl.

Hoedom is menigh menfch ! fy rafen, fpelen, woelen.

En van dat komen falen is 'er geen gevoelen j

Maer hoort een nutte les voor alle vuyl bejagh,

Peyft ftaegh op uw' vertreck.ofaen denjongften dag.

Q'

De court plaifir

Uefertau pauvreboeufqu'on des fleurs l'environne,

Puis qu'un fanglant boucher de fi pres Ic talorme ?

POST G AU D
l<A Rbis terrarum homint tanquam theatrum est , unus-
^^ quisque tbi nofirum fcena fervit , comicam hic , tragj-

camilleperfonamfufinet: Comicam cerie vir bontts , quor-

cumque emm ille exordio acïum inctpit , levido utique acfe-

jlivofine vitx fabidam claudtt. Tragico cothurtio indutus

prodit homo nequam : neeperfonamponit , nificruentits : A-
ctus enimpofircmm nunquam illi alim ntfif:i}7efii{s ac trijlis.

^uottescumquc tgitur hunc aut iftum tmprobum initiofa-

trapapcrfotmm fnfiinere ^ acmagnum aliqmdjhirare vide-

his ; continete, acfujpende paulijperjudicium , dutn tragico

boatufcenaclaudatur. Finis diflinguit fabuU'm. ^isbo-
'vem nitidum inpratis luxuriantim dum ytdet ^fecurim non
cogitat ? quis taurumfubjugogementem dum conjpicit , ma-
cello haud deftmatum non concludit ? concludamus ér nos,

tmpiorumqucfelicitate nihilfelicim effefiatuamus, nee enim
unquam principia impiorumtam invtdenda, quamexitus
deplorandm ; nunquamptorumprineipium tam trifii^ qukm
finis eHplaeidus.

Auguft.in Matth. 27. Si haberes fapientiam Salomonis,

pulchritudmcm AbfolonU^fortitudinem Sampfonis , lon-

gsvitatem Enoch^divitias Cr^fi,felicitatem Oófavtani ;

quidprofunthxc ^ cura tandem datur caroyermibtts , ér
anima dtsr/ionibm ?

I lohan. %
Mundus tranfit,& concupifcentiaejus.

np Aure: qutd extmiis te cornua nexa corollis ?

-*- ^uidve juvant agili tympanapulfa manu f

Mox laniiis rigiddferiet ttbi eollafecuriy

Parvaque perfietud gaudta noule lues.

^idrofa^quidlituitibi, quid,homo, blanda libido

Proderit ? ér vafio quidqutdm orbeplacet,

tieu ! levis ér brevis ift mundiy velfumma-, voluptat-^

Etpremit emerttum morsfine mortejecur.

repentir.

Qu'attens tu coeur charnel des voluptez confort ?

Helas idelane vient qu'un' immortelle morc.

IA L U C T U S.

DE werelt (feyt'er een) is aen den menfche als een tooneel.ie*

der een heeft daer, a's fijn rollc, te fpelen, den eenen, in een

bly-cyndigh fpeUden anderen, in een treur-fpel.Ecn vroom mans

leven hceh de eygenfthap van een comedie, want hoedanigh zijn

begintfel oockwefen magh , fo maeckthy altijtccn vrolijckeyn-

de. Den goddcloofen dacrentegcn is een recht iragedie-lpeeldcr»

Wanneer ghy daeromme eenigh wcreldts kindt, ten eerften acn-

vange, in heerlijckhcyt hooge fiet uytmunten : fchorft u oordcel

een wcynigh op , enlet opheteynde : noytenhielt'cr trciirfpel

op, alleenlijck met een uy.komcn j de eygenfchap vande fpelen

is mecft gelegen in het bcilnyt , let daerom wel ophetlactfte :op

'cfcheyden van de markt (feydt ons fpreeckwoordt) kentmen de

koopluyden. Wie fiet 'er een vetten os in een wel-begraefde

weyde, dicniet endcnckc datfe tcghens de byle opwaft ? Wie
fiet 'er dacrentegens een beeft fuchccn onder het jock, die niet en

merckt, dat't felveniet en is voor het vleefch-huys Plactonsdan

bcfliiyten, en fcggen datter niet ellendiger en is, alshctgeluck

vande goddeloolei niet gcluckigcr, als den tegenfpoet der vro-

men. Het begintfel van ten booswicht en wort nimmermeer foo

feer benijt , als zjn eyrde beklacgt werdr. De bcgintfelcn vande

Godtfalige en zijn nimmermeer foo vtrdrietigh en befwaerlijck,

alshaereyndeisficht en liefFclijck.

Prov. 7.21. Elle Vaflechipar la force de fes doucesparoles,

ér l'a enduitpar les mignardtfes defes levres.

Ils'envaapresclle incontinent comme de boeufs'envaala.

tueric.
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40 DUM TRAHIMUS, TRAHIMUR.
X X.

Stil-ftaen he'^eegt.

TV TYn liefen trektmy niet noch word ikweg getogeni
•*-

' -'lek treek al wat ick mach, en fy blijft onbewogen

;

Sy ftaetgelijck eenrots. hoewelick dapperwoei,

Ick ben geweldigh heet, en fy te bijfter koel

:

Siethoe my Rofemon: haerjonfte feller weygert,

Hoe my dit grilhgh hertm meerder luften fteygert;

O wat eenwonder kracht heeft oock het ftille llaen

!

Sy diehaer niet en roert, doet my te fnelder gaen.

Dum trahimus , trahimur.

TT C<£f domino, eji^ medio quafurgit ^quore, rupes

.^ffffqtie vides ,j>arv£ n/tvitapuppü^ ego

:

Dumtraho te, mca vita^ trahor, tu tralta. quiejcisy

Non trahis, ipfefequor : tetrnho, Thylli, mmes.
Nflagis^ aj} ego totus agor : nihilipfa moverüy

Totafedinterea tti mihi corda moves.

Me miferum ! ad dominam ventens tractusque trahensque

Hoc magis, heu ! cupio qtio magis illa negat.

Ton non moWPoir , moulooir mefa'iB.

T F tafchet'efmouvoirjmais voicy , quej'admire,

•*• Tu ne te bouges pas, il eft tiré qui tire.

Lerocq de tonefprit, madame, tarigeiir

Sans s'efmouvoir en rienme faift branfler Ic coeur.

De trecker'9Pordt getogen.

DE rots die vooru ftaet is 't richtfnocr van het levert,

Is als een vafte peyl , by God ons voor-gefchreven

;

Matroos, diemctgewelt, ennafijneygenwenfch,

De klippe trecken derf dat is de domme menfch :

Ons noot-dwang ftaet gefet , wie kanfe doch bewegen ?

Wat fpertek eemgh menfch ? wat heeft 'eriemant tegen?

Wel voeght u die wel eer in defen u vergreept.

Die gaen wil, wort geleyt, die niet en wil, gefleepc.

Adtrahens, abftrahor.

C Itfatalis apex,fcopultts qtiem conjpicisy hojpes^

^ Eflotibi,paryxnavitapiippis,homo:

jijpicis, Htyajlam conyelUt homuncio catttem^

Inque levemfatagat ducerefaxa ratem ;

lllafuojlantfixa loco^ nee traciafequuntury

^ui trahity interekfe yidet ipfe trahi.

Fata relu^antes rapiunt, ducuntquefequentes j

Cedere qui non yultjponte^ coaBu-s abtt.

A malhenr iff encomhriery

Patience eft k l^ray boucher.

T) Ourquoy ta foible main tirer ce rocq s'avance,

- Qui toy & tout Ie tien, fans fe mouvoir, eflance ?

Or, ton fatal deftin aprens, homme, en ce rocq,

Lcquel, tirer fi veus, toy mefme auras Ie chocq.

Ovid.Amor.Eleg. ly.

St ntinquam Batiaén habuijjct ahenea turris

Non ejfetDanaéde lovefaciaparens.

Dan. Heynf.

S.'pe ego cumpoffemfacilem exorarepueüamy

'^Difficilis mentem CApit habere meam.

Tu quoqite ycldiffr-, yelneconcede, quodopto

Si meajam noliseJ[e,p£tentis erts.
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ADTRAHENS.ABSTRAHOR. 4'

LAprureUapell'-EpHtetefioiis conimifr.de toufiours A^>oir TJ Et gebedt dat Epidetus ons beveelt alnjdt in den mom te

udouchc{dcla^uellcfaict menttonlefieur d-. Fan- an ^ hebben , vcrbaek by de heer Pref.dent du Vair, dun.kt my

M^nticWEptcJ.) -mefemhleplas haute que d'un Philofophe

:

Mon Dieu conduife moy, par la voye ordonnée,

Ie fuivray volontiers, de peur qu'un fortlien

Nem entraine mefchant, oü en homme de bien

Ie pourrois arriver, fuivant la deftinée.

Sluidluctemur homiili ? calcitro-acs er refra^arii equi hoe

fonfin^uuntur , ut verbera etUrn altquot cxctpiant, nee excu-

tiarit ta^enJHgum , a/t ille : homïnum enim tn nhm geren-

disfentias non mmmfatum-, quhm cdculosjhviorumlmus

ebruit (Paufan. in Menif.) nee enim conjilioprudenti , nee

remediofagaci divinxprovidenti£fat alis dijpojitiofubver-*

tipotej} , cUmat fel ipfe Aptdejus. Optimum igitur ejlpati

(mculcat Seneca) quodemcndarenon poffis , & Deum(quo

Aucïore omnia e%eniunt)Jinemurmure comiuri. Malus tlle

miles qui Imperatoremfimmgemensfequhur ; mhiiautem

itaplagas coercet, utpatientta.

Syieca "C* Atis agtmur^ceditefatii ':

Oed. •*- Konfo/hcitapo([untcur£

Mutare ratifrderafuji\

f ^idquidpatimur mortalegenus

£)uidqutdfactmm^ uenitex alto.

Nccejjitatü non diudeffugium ej}^qukm vel/e,

quodtpfacogit.

Scncc.

viy al wat hooger ic gaen als de leere van de Hcydenkhe wijs*

gierigen :

Leytmy door -dijn befiemde baen

Mij-ri Godt, foofalick ivtlltghgaen

Daer ick^geltjck een eerlijck man^

N^er ubèfchicking komen kan :

ofanders l»erd' ick, als eenlcicht,

Gcfleept na mtjn befcheydenplicht.

Wat worftelcn wy dwergen hier tegen? een aerfelende en achter-

iiytflacndepacrdr doet met fijn ftcrckheydt geen ander voordeeli

als dat 'et lijn lijf vol 11. gen knjght , en moet niette min het

g.ireeldngcn, endi-nploe^h voon trecken. Den raedenbefluyc

der menlchen werdt van debel'chickinghcGodes immers foo

lichtelijck beloöpen en geheelijck bedeckt , ali de ktyen aeai^n

oever liggende , door het opgeworpen flijckofte zandt van'fle

overloopenderiviere,reyt Pjufan. Gods eeuwige voorhenighcyc

en kan noch door wijlen raedt , noch klocck veritandt van 's

menfchen vernuft ecnichlins verhindert werden , rcydtfclfsden

goddeloofen Apuclejus. 't Is dan beft geduldelijck te verdragen

't gene men noch beletten, noch verfet ten kan : 'tlsbcil: Godt>

door v/iens macht alles beltydt wert , fonder tegen-knorren ofte

morren m te volgen. Ten is geen rechtfchapcn lantdsknecht, die

met onwilbgbcyt en al luchtende fijn velt-overfte navolgt. Daer

en is niet dat plagen en flagen meer verfacht , als lijdtfaemhtydt.

Pfalm. 18.3. Aa. 17.27.

Godt den onbeypeepbden rots]leen , bc-Sfeeght het al

\k7 Ie fou van Gcdes aert na weerde konnen fpreken T) Ulvi^ er uftibyafumus, defcribere numen Oly

* *^ N adien wy in der nacht en in het duy fter Heken ? •* Non opis eft ?ioftrx ,pulvis& umhrafumm

War menfche kander Hen een wefen fonder ent Pacetua liceat 'tarnen^ O Dem optime^ de te

Die noch geen kleyne mier in eenigh deel en kent ?

Maer defen onverki;, ó God, oneyndigh wefen,

Laet van u flechts een woort hier op der aerden lefen

;

Siet wat een v. onder ding : hy, die den hemel drijft,

Die is 't, die ongemoey t, en onverandert blijft.

Quod movet, quiefcit.

Paticula vclbUfopromsre "jerba fono.

Tu Rupes qui cunófa trahis ; qmcunclagubernaSt

EU tarnen interek^ tepenes alta qutes.

Nulla fubit te cura. Pater, tarnen omnia curas,

AJ^rafoUtmque moves, nee tibi motus inejl.

V
laq. 1 . 1 7. Toiite bonne donation^ tont donparfait eft a\nhant, defccndant du Pcre des hmiercs,

pardcrerskquelilny apo'mt de Pariation ny d'ombraHde changement.

Oicy ! tout l'univers de ceftegrande roche Tantoft fes dons , .tantoft fa foudre & fon couroux

:

Attiré fans titer : quand Dieu fur nous decoche Le tout mou v ant eft coy , Ie puniflant eft doux.

au o D MOVET, CLU I ES C I T.

"^T Osne infnitum , uternum , ac ineffabile numcn (ex
-*- ^ quo , per quod, é" in ^i'-o omnia, k quofunt omnei eauft

caufarurn) dcfiniannts aut defcrib.^mti-s ? nofne homuli futi-

lcs, at nihili, qui necdum culicis autpulicis corpufculum, fa-

tisperfpcximus ? abjit , abftt. Deus religione tantum intelU-

gendus, pietateprofitendU'S ejl,fcnfu, veroperfequendus non

ejl -yfedadorandus, ait Htl.ir. Interea tamea, ere venerahun-

do ac humili , de Deofas eflproloqui ea qua ipfe defefe , in li-

bris myflicis , nicmorixprodidit. Nee breyius qutdquam aut

mirabilitts ex immenfo ifto oceano facile depromat aliquii,

hoc elogio, Deum tmmobilem effe^omnta tarnen movere;Dcum
fecurum effe , omnia tarnen curare ; Deum inconcuffum effe,

omnia tarnen quatere. Pluraquidaddam? quidquidinDeo

eff, Deu,se[l,inqmt Htlar. Melius ergo Deum ex operibus co-

gnofcesy c^, utfolem nondireifo,ait Hermes, fedin aquis in-

tuemur,flc Deum in operibta. Eofiquisfemodo adDeum ra-

tollat , ilico hutniliabitur ; nee enimfieripotef} ut quis Deum
cogitare,^ eodem tempore elato animo e(j'epofftt.

_ Pfalm. 103. Buch.
T Llefla'mmantis fupcr alta coeli

-* Culmina immotum folium locayit,

Etfuo nutufacile uni'verfum

Temperat orbem.

Vid.Auguft.Meditat. cap. 19.

HOe fouden tvy dat on-eyndigh, ecuwigh, ontnytfprckelijck

wefen Codes, nyt het wekke , door het welckc, eninhec

wckke alle dingen zijn, v.-.n 't welckc de bcginfelen aller bej^in-

felen af-dalen, hoeïeghick, fouden wy den aert en cygenfchap

van 't felve recht befchrijven? Wy arme aertwormen,die nauwe-

lijcknochde cygenfchap van een nietige mugge ofte vloo recht

onderfocht hebben ? Godt is door nedtrigheyt te vcrHaen , door

Godtsdicnftigheyt te beljden, niet met onfe finnen op te volgen,

maer aen te bidden, fcydt den oudtvaderHilarius. Ondertuflchen

nochtans is 'et niet ongcoorlofc , met eerbiedigen en nederigen

monde van Gode te uytenj het gene hy felfs van hem door fijnen

Geeft heeft laten gcruygcn. Waer van dit kortelijck , doch gron-

delijck kangefcydt werden. Dat by alle dingen beroert, feUs on-

beroeriijck : dat hy alle dingen beforght, felfs buyten forge : dat

hy alle dingen beven doei, felfs g.enfins beweeght zijnde: om
kort te fpreken, al wat in Gode is, dat is Godt , cngoddelijck>

feyteenOutvader. Het goddelijck wefen dan , is belt te kennen

uyt fijn wercken, engelifckwy de fonne niet regel-recht , maer in

het water aenfien en konnen, alfoo mede Godt niet als in fijne

v/ercken, feydi Hermes. Yemandt dan, in voegen als voren, (icb

tot Gode verheffende, f.d buyten twijfel ten hooghflen vernede-

ren , want wie en foiide fich iel ven niet verachten , en onder fuh

nedcrfygen, als hy op Godt maer en dcnckt ?

Herm. Poemand. cap. 11.

/^ Mne motum non in moto movetur , fed in quiefcent > éi*

^^ ldquod movet, quiefcit.
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y

V Vlucht , bijget lucht.

ELs in haer eerfte jeugt quam veel haerMinne vragen

Waer dat haer maeghdom was > ja woud'et Ritfaerc

klagen.

Indien men 't haer verfweeg : ten leften fprak de Min,

Kint houdt dit doosjen toe, hier is de maeghdom in ;

(In 't kiftjen fat een vinck) de Min is nau vertogenj,

De doos is opgedaen , de vogel uyrgevlogen ,

Ach ! maeghdom, teer gewas,datons fo licht onrglijt

!

Metfoeckenraeckt'et wech, met vindenis 'etqmjt.

Inveniendo , amittitur.

IrginettmCdjetadectfsdumUudat'iilumtja,

Virginitas ubifit, Lydunojp cupity

Bum, magefiijpeclum ne confuUt UU , i'euiur j

Extgtum nutrixpyxtde cUtidit az/em

:

Hoc cape , -v'trginttiU Utet hlc, att ; arca repente,

XJtfiettt in thaUmofoltj>ueUa,patet.

Vixbenetegmen hiat^'voUt irrevocMU ales,

Hei mihi virginitas, dum reptritur^ dbit.

Tmmr j efl pcrdre.

T Ors quant l'oifeau caché te donna ta nourice,

--^ De curiofité vouloit ofter Ie vice

Hors ton efprit : Margotjamais fcavoir convient

A fille tout cela , qu' a fille n'appartient.

V

Een open mondt toont 's herten grondt.

T
J
W' doosje.foete maegt,was luftigaen te fchouwen,

^^ Dies heeft meell; alhet volck het oogh daerop ge-

houwen
Om 't innighmoy te fien ; maer als het open ginck,

Doen was de gantfche fchat niet anders als een vinck.

Fop hadde, doen hy fweeg.een grootennaem vcrworvé,
Maer als lijn flabbe ging doen was 'et al verkorven :

Wie niet te wijs en is, en niet wil fchijnen geck,

Die fpreke niet te veel, foo heelt hy fij n gebreck.

Silendo ftolidus fapienti par efl:.

T T Acydum cUufafuityfuhpyxide niirx Litere

-*- -^ Regalcsque tegt quifq^ucpiitavit opes
j

Mox , ut apertafuityJpeciacuU ludicra vulgo

Pr<xbet, (jr e cap/a Uta voUvit avis.

Bumfduittua. lingua^ virumte, Bajfe,putaz'i:

Tcftaturpucrum tefine mente fonus.

^uiloqmturypepulofeprxbmtiUe videndum ;

Velfatutió ,
prejjo dumfilet ore^fapit.

Sans hngage , lefol cflfi.ge.

'T~' Out fcmble bel fic bon, quant cefte boitc eft clofe,

-^ Mais quantun malotru ouverte la propofe,

Lejeu eft tout garté, Ie monde voit que eed

;

Pour fage on tient Ic fol, fi longtemps qu'il fe taift.

Ambrof. de Virg.

/^ Laude vos tuum ne unguentum effiuat , claude virginitatem vere-

^^ cutidialoquendi, c-r abfimentid.

Hieron.adSalvian.

^"T^Encra resinfoemtnispudtcitiaesi\ é'i quafifiospulcherrimtis^cito

-- ad le-.cm marcejftt auram , leviquefiatu corrumpitur , maxme ubi

C^atas coiifcntit ad vitium.

Annxn. Robert.lib. iReilud. cap. 12.

S^pe explorandoy an, é" t^bt vtrginitasfit , virginitas amtfifa efi.

s ïr|: N-
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A J JJltü pr^clarum yidetur bete loqut , prudcitioribu-s

-»-
' -*- appoJJtc taccre. .^oties enini^ extra. not^mfimttLttic-

nis, autignorantu , tacercfas eïi ^ftlentiumnon loqudcita-

tem^hominem cordatum indicare cordatijudicant: ?jec qii.in-

fa qHts,fedcjiialia loquatur ; nee verborum molcm ,fcdpon-

diis Atteyidendttrn cfje. TJt moneta. i/la optima ejl , qu,tpretü

plurimum habcttnparyamole ,Jicfcrmo quifenfm , aitprtc-

dens vir ;& confidenter addit : £luidvifurmjim nefcio,fed

•verbofos valde é" unafapïentesnondtim vtdi, Corfatui (/;/-

quit Sdom^ eruclatjiultitiam. Atit iiihiligitur^aut accura-

te hqucndum ; nc li?/gua , qux in humtdo ac lubrtco ejl , fiTt

a}7ttquidiccbafit) alibi tttubct , autvacillet; necenim turpe

adeopede , quam mente labi, ait Stob^ia. Concludo , (^ cum
Maximo , filentinm optimum atque tutijfmium rerurn ad-

minijlrandarum vtnculume([c, definio.

Martialis : Cion te ?:on nojjem , dominum regemque z'ocayi

:

Cum bene te novi,jam mihi Fr ijcu^s eris.

Erafm. in Apopht.

Ejl altquafapicnti£pars,filc',nioJlultitiam tegere.

Alciat.exGrarco:

^^utim tacet, haudquidquam differtfapientibm amenSy

Stnltitix est index linguaque iwxquefux.

Er/rp trcmat labium^ digitoquefUentiaJignet^

Efefe Pharium vertat in Harpocratem.

4-3

\ ƒ Eel achten 't een groote falce wel te konnen fpre-
^ ken : Nvijfe luyden houden meer van wel te konnen

rwijgcn, jaoordeclen dat fo menighmacl iemant fwijgen
mach , buyten verdachtheyt van cnwctenheydt ottege-

veynüheydf j dat het fwijgcn, en met hetfpreken, eqfi

waeri.eyeken is van een rechtimnigh verftant. N iet hoe
vck, maerhoedanigc reden dat icmandt voortbrenght,

nietdcmenighte,macrhetgewiclitederwoorden,isbe-
denckehjck; Engelijckdatvoor het befte geit wcrt ge-
houden , 't welck in wcynigh ftofFe , groote waerde v'er-

vat : lo moeten oock de redenen, die weynigh v. oorden,
en veel Hns in hebbeh,hoogft geacht w erden. lek en v/eet

niet, feyt'ereengeleerr man, wat ick noch ficnfakmaer
tot noch toe en hebbe ick noyt v<el fprekenden menfche
wijs gevonden, 't Schijnt ftout gefey t te zijn, doch Salo-

mon lelfs is al mede van dat gevoelen : waer \'eel woor-
den zijn, feythy,daerhoorrmendenfotten. Gtlijckhec
metaei door fijn klanck, lbo wortden menfche door zijn

reden onderfcheydcn, feyt Quinrilianus. Het is daerora
oorboir , ofte gecne, ofte weivocgende redenen voort te

brengen j cpdatdetonge, die in het natte gladde haer

woonplaerfe heeft, (gelijk de Ouden reydeii)niet ergens

in en gUbbcre : want ten wort niet foo quaedit gehouden
metten voeten, als mette tonge, te iiruyckelen.

Jn iatenfcbap , matigheyt.

HEt was u acngefey t, en dier genoegh bevolen,

Dat eenigh diep geheym hier binnen w as verholen,

Maer ghy en rulle met, ó al te lofi'en maeght,

Totdatghy 'tal te mael. tot uwerfchande, faeght.

Laet dacr des Heeren arck, des Hemels diepe faken

En ftaen u niet te fien, en minder aen te raken >

>s iet foecken is hier beft, niet weten hier verkieft,

Die foeckt, en vint'etniet, ofdie het vint, verlieft.

Tegenda non detegenda.

TT' idéi tibi nittrtx hacpixidefacra latere

-'- Dtxerat, erfitis hoc debutt ejje tibi
j

^uidtraclare manu, quidcernere, 'uirgo, requtrii^

^u^Aquc tenere manu^ ejuxque videre nefis ?

Sacra Dei reverenter habe ; quidfddcris arcam

Tangis ? ló-, cohibe(lultapuella manm.
In muitis nefcirejuvat , fciyi(fe nocebit,

S£pepertrcfuity quodreperire vocant.

Ecclef. 3. 2 2. T« n as que faire de "Poir de tesyeux

les chofesjecrctes.

QUel curieuxdefirtonpauvreefpritincite,

Pour voir ce que ne dois ? trouvant en feras quite,

N e fonde les fecrets , ains mets au ciel ton cocur

:

Ne touche de lamain a l'arche du Seigneur.

Idem Emblema , alio fenfu.

/^~^ ylrcere nilopm est captampcpulijfe yolucrem,
^-^ Spontefuafugiety tu modópandefores ;

Pandefores cdyex, mox^qua dataporta, noUbit-^

Inque (uumfugiet liberafaita tiemus.

Corporis angufio mens enthea clauditur antro,

Alors libertatem redderefolapotejl

:

Mens age^ pone metiis ; nee enim nifiyincula rumpft,

Abrumpit quottes de trtbpts una colum.

Anders , op bet Jelve heek.

*~r^En is van geenen nooteen vogel uyt te dryvien,
•* Hy wil oock even felfs niet in fijn hutteblyven

;

Want als hy maer en fiet het open van de lucht,

So fpringthy veerdigh op , en geeft hem totte vlucht.

Het lichaem is de koy, die houdt de ziel gevangen

,

Dedootdiemaecktfelos, diem.aecktfe vryegangenj

Waerom.óChriftenhertjWaerom doch hier gevreell?

Al velt de doot het lijf, fy maeckt een vryen geeft.

Jof. Scaliger : Nefcire veile quod magijler optimus doeer^

non vult , crudita infeitia est.

Bafil. AnimimorbHscp, male Cr fupcrjlue deDeo qu^rere.

Hilar. deTrin. D eus religtone intelUgendus ejl^pietatepro-

fitendm ejl^fenfu yeroperfequendiis non efl^fedadorandus.

Deut. 29. ly. Lesehofes cachées apartiennent }i fEteniel

nofireDieu : mais les ehofes revelées font pour nous ó"

nas enfans.

J
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X X I r.

'tlsquaefy "poor die't mis-yaet

:

'tisgoet , yoor die't vr'cldoet.

DE Pieterman is nut voor fpijs te zijn gegeten

Van die lijn vreemden aert en loofe ranken weten

;

Maer die hier onbewuft of onervaren zijn

Verval'en in geraes, door onverwachte pijn

:

Ghy fiilt dacrom den vifch van defen hoorcn prijfcn,

Ghy fult om delen vifch een ander hooren grijfen -,

Ey fiet 1 uyt een geval lacht d'een, en d'ander fchrey t :

De Min is Pieter-man , daer is 'et al gefeyt.

Lxdit ineptos.

"jC* Xtrahitur nojlro minhilis ^quorepifcis,
*--'

(Effugeptfcator ni tibi dofta mantts:)

^uemjlforte rudt quü tangerefujltnet aufu

llU venenatictijpideUftis, abit

:

^uem caute tenet hunc docfaque evifcerat Arte,

Mox impune coqtio tradere monjlrapoteft ;

Hicqmdedat, quodLedat habet contraritu alter

,

J^id muitis opm esi ? hoc in amore valet.

Vadïoici na mal.

r^ Il qui la vive prenS, Sc oii qu'il faut, la touche

;

^^ Appreftc, quant il veut, viande pour fa bouche

;

La mal adroiclc main produira Tenrager,

Dy, n'eft ce pasl'amour dont tu me veus parier ?

*; h kunfl te legert.

C Iet hoe dewerelt gaet, daer tweegefellen viflen

^ Heeft dikmael eé het nut, en d'ander moet 'et miflen:

Eenlacht'erin de vuyft , gantfch bhjde metten vang.

En d'ander fchreyt 'er om, enjammert uren lang i

Daer is een feker greep om dit en gint te raken.

Niet ieder is bequaem tot alderhandc faken -,

Wat dcfen heeft verrijckt, heeft genen uytgeput,

't Was ieder even na^ maer geenfins even nut.

Non omnibus , omnia.

T) Jfcitur ille cibo, depafcitur tfie veneno j

•*- Inquepari causa quodgemat alter habet.

Res eadem quarejwvet hunc^ cur torqueat illum

.^xritis ; in causa efi Uva^-velaptamanm

:

Apta mantisfeftos ér triftia vertit in uftts,

lpfa "velevertitgaudia Uyamanm.
Artis opu-s njita eff , non omnibus omnia quadrant

^uodnocet huicy tUi commodaf^pe tulit.

Deux mendians a un huis,

'D'an a Ie bhincq, iSf i'autre k bis.

'r\ Euxtouchentunpoiflbn, dont l'uneft mis en rage,
^-^ Et l'autre eftant joly, s'en rit de bon courage.

Tout n'eft pas propre a tous -, dont l'un faiét fon profit

Un autre pert fes biens, & creve de defpit.

Ovidius I Amand.
x^rte cttti ramoque rates veloque reguntur^

K^rte leyes curru^s, arte regendus amor.

Veget.lib.3. inPraf.

^uifectindos optateventiis dimicet arte, non caft4.

Apul. ex. Afran.

K^mabitfapiens, cupient(<eteri.

NON
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NEe fatis cUviii, 7iec futis efifrx'num , iiifi xdfit qui nrie

modcretur, no-afttis cythara , ni^quijciü moduletur,

omntanonparitcrreruinfunt ofKtübtisapta. Egregie, utc£~

tera, Ariji. t&T:tiim , inquit , adunumquemquefiiicit^zsper-

fCfiit, quantum cutqiie yirtutis acfrtidefiti^i. prtfcis morta-

libmfcrx damno fuere , utpote tdentidem ah eis UJi ; pojle-

ri«rcs etiam infttum commodiim 'vertere c(£perunt ^ carnib-ts

'vefcij pellihtis 'vejliri , felle mederi. Nam quemadmodum

iiniU'S er ejufdem herbaapisfloremfequitur^ caprafruticem,

ft*s radicefn , bosfolium , avesfefKJn ; ita quifquepro tngenii

modo titilia. aut ftttdia ex re quapiam colligit. jqua maris

inutilis eflpotui, (ed alitpifces,ac fer-vit navigantibtn . Ars

utentis rerum ujtim dijlingput , c^ fapierts , ut -tit comicU'S,

fingit fortunamfibi. longe altter Penolopen Vlyffls ^ aliter

Eurtmachttsjpeclabaty diterfokm Pythagoras , aliter Ana-

xagoras •, ille ut Deu?n, hic ut lapidemprojpeclabat : virtu-

tem denique ipfam non eodem modo Socrates atque Epicurus.

Socrates aüidem tanqttam beatitudinis , Epicurw tanquam

i'oluptatis amator fequebatur. ^uid tandem ? Peregriae-

mur ut apes , non ut ar&neji ,^ , quad in quaque re commodi

<si^ id excerpamui.

N Och het roer acn het fchip, noch den toom acn het peeit

baten iet , foodcr nicfnam en is dcfe wel beAierc. Luyt cri

cyther zijn vergeefs, fonder goede mcefterdicdaer op fpcle. Al-

le dingen ftaen alle man nic: even wel ter handt , macr iedereen

treckt fo veel voordecis nyt ecnigh dinck , als hy wijshtydt heeft.

De Wilde dieren zijn in oude tydcn by de onervaren mcnfchcn

fthadelijck geacht gewceft , midts zy lieden t'elckcn daer vaii

oeqiietlt wierden. De nakomelingen daercntegen hebben uyt de

idvc groot voordeel weten te trcckcn, als der iclver vlceftntot

fpyfe gebruyckendc, de vellen tot kleedinge, de galle tot gcfonc-

maeckinge : want gelijck aen een en het fclve kruyt de bye na de

bloeme tracht, de geyre na de fpriiy te, het vcrcken na de wortels,

den os nacr het blar, den vogel na het ziet : alloo plach een iege-

lijck naden inval van fijn vernuft, uyt een en de fclve fake den ee-

nen nutte dingen, den anderen niet dan beufeiingcn te trecken-

Een purperen kleet fal den menfchcn verheugen en tot vreuchde

verwecken, en den ftier doen woeden. Het zec-watcr cndeught

niet tot dranck, is evenwel bSqiiaem tot de viflcheryc en de fchip-

vaeirt. De konftc des gebruyckers onderlcheyt de dmgcn, en een

vcrnufügh mcniche kan fijn evgcn geluck fmcdcn. De deugt felfs

en werdi niet op eene wy(e by Socrates en hy Epicurus betracht;

want den ccnen volghc defe om dcrgehickfalichcvdt , den ande-

ren om der wclluft wille. Voor belluyt , laec ons handelen en

wandelen als byen, en niet als fpinnen, up dat wy uyt alle dmgen
he^icite verkieicn.

Theodoretus

:

NEque enfis cadium eaufa eli
, fedis qai enfe male ufus tates & ddverfitates reprehcndi (y accufari merentur ,fcd

eft, neque divitix (^paupertas, alixque int^ prefpcri- qui unoquoque eorumprater leges utimtur.

aCorinth. 2. 1 6. Den deje een rcuck des döots , ter

doot : En dengenen een reuck des le):ens , ten klpcn.

DAer wort een feker vifch hier uyt de zee getogen

,

Daer.by eé handig menfchjWort voetfel uYtgefogêj

Maer die het feldfaem dier niet recht en heeft gevat

Die raeft gelijck een hont , oock fchoon hy nieten at.

iSiet wat misbruiken werkt. Het boek van Godtgefchrc-

Doot fomtijts die het leeft, en fiet ! 't is enckel leven :(ven

Daer 't bietje fuycker vint^juyft uyt dat eygen kruyt

Daer fuyght de vuy !e fpin vergiftigh voetfel uyt.

Le fol cjl l'auteur

T^Eux prenentun poiflbn.poiflbn de mcfme forte, (te:

•*-^L'un en fent grand tourment, & l'autre biê s'en por-

B O N I S È O N A
,

A B ipfo eonditore nihïl malum ant turpe , ait Hermes :

•^T^turpta enim funt afflcliones inherentes generationU

ftcut étrugo teri , fordes eorpori \ atqui nee £rttgtnemfecitfi-

ber, necfordes auclorproduxit, necmalitiam Den-s. Scriptu-

ramfacram, adjiabiliendas omnium fere <£tatumh£refes,

d?torquere otnnes vtdenuts ; atqui id non Scriptura v'ttio,

fdnaturali hommumfive ambitione , Jive pravttate fieri,

ratio docet. Vultures ad maVe ohntia corpora , pr^tteritis

amaenis ac odorifcris , feruntur-^ mufc£ fana corpora prx-
tervolant, ad ulceraproperant . Itaifti, claris ac perfpicuis

ScripturA locis omiffis , obfcuris ac dubiis adh&rcfcttnt , aut

non raro perverfa interpretatione dubios facere conantur.

Imo 1'ero quemadmodum eadempurpura hommes deleclat,

Acadgaudium prevocat, taiiros offendit , ac irritat adpu-
gnam :fic ex eodem loco, hic do6trinxfalutarisjllefchifmatis

acfeclx occafioncm fepe arripuit. Unde hoc ? 'verbo dicam :

Dem bonta, Scripturafc.ncla, homoperverfus.

Prov. 8.

T UJtifunt omnesfermones mei , non ejl in iispravum quid,
•*• nequeperverfum : reclifunt ifïtelligentibti'S ^ mqüi in»

venientibmfctentiam.

Ecclef 92. Qui quxntlegemrepleDitur abei^

& qui infidiofe agit, fcandalizabiturab ea.

T) ifcis idemgentts hmc alime?:tabenig7ia minifiraty

* Pifcis idemgetms huic eaufa doloris erit

:

Cur aliquispifcem.prommtiet c(fe tnalignum ?

Cum nocet, haudpifcis,fcd, coce, culpa tux eH.

Sancfa DciL'x e/l,fertpagina facra falutem,

^uopereat, tarnen hinc le^or iniqnus habet.

Libet apis violas,^ aranea libet eafdem

;

Hac aconita trahitfioribus, lüafavosx

, de fon malheur.

La caufe eft du milheur la mal adroite main :

Ta loy eftjufte, ó Dieu , mefchant Ie coeur humain.

MALIS MALA.
'^ 7 An den Schepper en komt niet quaets, feydt Hermes , v/ant

V het gene dat in den menfchequaedtis , zijn des felfs aenge-

boren genegenthcden , hem aenhangcnde gclrjck den rocfthet

yfer , en de vuyiichcydt het lichaem doet ; nochtans en is de fniit

geen oorfaecke van den roeit , noch dengenen die het lichaenl

geteelt heeft van de vuylichcyt , nochGodc vanden quade. Dat
deheylige Schrift tot vcrfterckingc van alle ketteryen werdtte
berde gebracht , ofte door vcrdorventhcydt , ofte door ccrgie-

righfydtder menfchen , Icercdeervareniheydt. De giervogels,

al wat wel rieckt voorby vliegende , vallen op de (tinckcnde en
bedorven lichamen. De vliegen, gcfonde leden verlatende, gacn
fuygenaen fweeren cnetter-buyicn. Vee! menfchen effeneen
nutte Schriftuer-plaetfen van de handt flaende, nemen geneuchte

vremde befluyten te fmeden , uyt cenige twijfelachtige duyftere

redenen. Ia gelijck een en het Iclve purperen kleedt de mcnfchc
vcrvrolickt , de ftieren vergramt en doet rafen ; op gclijcke wijfc

fal deneenen fomwijlen Godtfalige lecrftueken, een anderen
fchadelijcke ketterijen , uyt een en de felve plaetfe trecken. Wat
is hier de reden van? in 't korte ; Godt is goedt, de Schrift is hey-
ligh, maer den mcnfche is verkeert.

Alsquaet, uyt goedt, onsXVedervatrt,

Dat komt uyt ons verdorren aert.

I Corinth. 1. 18.

A Ceux quiperiffent , la parolie de la croix leur efl folie;

-^^ ains h noux qui obtener/sfalut, elle csi yertu de Dieu.
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J^6 TANGOR. NON FRANGÜR Ah UNDIS.
XXIII.

Me aenfprekers , geen herte-brekers^

GHy rijtgeduerigh uyt,ghy zijtin allefeeftcn,

Ghy komt, ó Rofemont, by alle blijde geeftcn.

En dcfen onverlet foo blijfje datje waert,

En houdt den eerften ftant vanmven koelen aert.

Nu is 'et immers waer (het fchencn eertijtsdroomen)

Dat midden in de zee zijn even foete ftroomen,

In blijven onvermengt. Sietwat een vreemt verftant

!

Ghy blijft als killighys te midden in denbrant.

Tangor , non frangor ab undis.

PHylliBionais circundaris undtqueturmü.

En Venu6 in venas non venit uUa tuM :

Milleproei calidis imfUnt tthi quefiibus aures,

Th turnen in medm igmbus, igne cares.

Sic manet&flnvio, Itcet dquora 'vafiapercrrct,

£>Hifuit ante color, quiftut antefapor.

Vtsjïuviimiranda, mcA vis mirapuelU,

In ctrcumfufo tutus uterque fnari esi.
.

Parier de louche , au c(sur ne touche.

LE fleuve, que tu vois , en haute mer fc poufle j

Et , non obftant cela, fon eau demeure douce.

Pourquoy t'eftonnes tu ? ma dame peut autant,

Marchant par-my Ie feu , eft froide non obftant.

Ekk fijn goetjen.

jVyT En vont inouden tijt, en even noch, rivieren^ -- Die midden in de zee en doorde baren fwieren.
Doch fchoonhaer foete ftroomtotin het foute fchiet

Sy vloeyen nevens een doch efter mengen niet.

Siet dus hout nu het volk(men moet 'et houwen noemc.
Want ieder houdt fijn goet) wie kan van liefderoemen

Daer iemantfchoon hy trout fijn goctbewaert alleen.

't Fy van byfonder goet als 'tlichaem is gemeen.

Corpora communia , fednon pecunia.

"O Er Utices , Neptune, tuos diffunditur amnis.,

* Cui remanet totus, quifutt ante , color :

Mixta nee unda. mart , mare nee mifcetur in undis

Fluminis,&propriuspifcis utrique manet.

Heus , ubifan^afides ? ubi dtdciaftL'derx leeft ?

Utraquefepojitas arca refervat opes :

Corporafunt nobis communia., legejugalij

Cummihite dederif, curtua, Phjlli, negas ?

Chacunfon cas apart, ^

T E fleuve, que tu vois , bien par la mer fe roule,

*-^ Mais fon eau, ny poiflbn, hors de fon fein ne coulc.

Lors, quant les mariez ont mis leurs biens apart,

Ou eft, dy foible amour,oü eft ton feu& dat ?

HactamenfuntdcrarocontingentibusutbeneHieron.lib.3. epift. y.

QJJiifornacem Regis Babilonttjme adujlione ingrejfui eji ? tnqutt, cujus adolefcen-

tis (^Eqjptica dominapallium fion tenuit ? inter tllecebras voluptatum etiamfer-

reas mentesltbtdo domat. Difficile inter epulas feryaturpudtcitia.

EtBernard. inquod. Serm.

PEriclitatur caritas in deUttis, httmilitas tn dtvitiis^pietas in negotiis^'veritAs in

mtdtiloquio, (haritas in hoc mundo.
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CORPORA
/^ JJidhoc rei esi 1 Fluvium per medium rnxrisUbi, in

^^^tjinttm,& i-clut i?tamplexM cani ifiiitspatris ruere^ dr

ptam jiihilominm und^m , colorem , ptfces fibi fervare !

Monjirum hoc altquis in ?nxri^ diudnos interramiremur.

Patrum noftrorum £vo,cum adhtic exJlArcnt veteris vefiigiA

re^t, unafcr'eerat erJi>^p^^'"<^^trimontiifieundi ratio , ut

fimulcum ipjis nupttii omnium bonorumfocietus inter conju-

ges contraha vidcretur. Nunc vero mutatx tempora; mutati

adeo unk hominum mores , ut conjtigiifacrum m commcr-

ciumah'iffe , c^resmanctpiifa^avtdeatur; quotque hodie

mutrimonia, totidemfordtd^ferepaHfones^ de honis in com-

munionem non conf^rendis , mterveniant. ^id dicam ?

fiulieparentesfiihim in matrimomum coliocant ei, cui dotem

dtffidunt. Stuite muiter manto ejufmodtfe dat , cuifua ne-

gat. Ut humtda mifcentur omnibuspartibus , fic inter con-

juges nihiljeparatum, nihtlfingulare ; non corpus, non bena,

nee cogitationes quidem^ velim.

Horat.Sat. i.lib. 1.

Miraris^ cum tu arq^entopojt cmniaponas.

Si tibi non prarfto, quem non nu rearis amorem.

Plurar.inPrcEccpt.Matrim.exverf.Amiot.

Platon efcrit que la cué eU bienheureufe ouonn cntendpas

ces motsy cela efl mien, cela n'eft pas micn , mais cespa-

roles la dotvent bien encore plus ejlre bannies hors du ma-

nage.

COMMUNIA, SED NON PECUNIA. 4-7

DE onderfoeckers der nature hebben voor een groote

vreemdicheydt acngcmerckt fekere riviere midderi

doordèzeevlieténde,fondernochtans haer vifchen wa-

ter mette zee gemeen te maecken. 'tis (mijns oordeels)

immers foo feltfaem, datmenhedensdaeghs, in 't maken

van houwelijcken^gemeynfchap van lichamen volkome-

lijck en fonder tegenfpreken toelaet , gemeynfchap van

goederen daerentegengantfch verweipt.Is 't niet groote

dwaesheyt een teere maget , u eygen vleefch en bloet , in

den fchoot van defen of genen onbefuysden jongelinck

flechtehjck heen te leggen, omna fijn wei-gevallen met

defelveomtemogenlpringen, eenhant volgelts daer-

entegen , offoo wat eerde kluyten in dier voegen vaft te

maken , dat hy daer niet aen en kan ? Is 't niet dulligheyc

fijn dochter te betrouwen aen iemandtdiemenhethou-

welijcx-goet niet betrouwen en derf? Sekerlijkde weer-

diglicydt des Houwelijcken Staets , werdt door defe

vreemdigheden veelte kortghcdaen: want voorwaeï",

als 'et wel foudè gaen , foo behooren de gehoude niet al-

leenlijck in lichamen , macr oock in goederen, jae in ge-

moederen en gedachten gemeen, cninallehaerdeelen

immers foo feer vermengt tewefen, gelijck wijnen wa-

ter» als het onder den anderen gegoten is.

Waer tloeegeicorden zyn tot eeny

Maeckt daergemoet engocdtgemeen.

\ Corinth. 7. 3 1 . •D'? "^znlt gémychndi , als niet

gdmiyckendc.

Slet hier een verfche beeck die met de foute baren

Kan fpclen in het diep, oock fonder eens te paren j

Siet ! hoe het water raeft, fy blijft al even foet,

Sy houdt haer eerften aert te midden in den vloet.

Het IS een groote deugt met alle man te leven,

En aen het los gewoel fijn herte niet te geven j

O die de werelt fchiept, en fchiept oock even my>

Geeft dat in defe ziel de werelt niet en zy.

Bien te baigne, , mais fans me^

T A mer en ce tableau, lecteur, prens pour Ie monde,
•*—

' Etgard coy que fon feljamais nefe confonde

M E D I I S I M M I X
O Emina acplanta , aliundepetitie ^ex qualitate terra , cui

^ inferuntury brevtfruflusproducunt : animalta-yin aliam

reqionem tranjlata,adgenium loctyin quo habentur, indolem

formant: idemnobis fere accidit : mentem ad verbi divini

norjnamtndies nohtfcumformamtts, é'vitx melierisJpem
animo concipimus , atfimulatque in media urbe verfart occi-

pimus , ubtnosres hominesque circumflrepunt yfubite hinc

tumultus ac turbas haurimus , er negotium nobisy non noflra

folumnegotia, fedaltenaetiam,faciunt. Miferos noi} abri-

fimur, dr contanioneplerumque infanimus, ecquis enim

Cui mens circumflua luxu

Inta£bum poterit vitio fervare rigorem ?

Nos tarnen adnitamur contraydr, cum bono Deo, AlphttuM^

ware Siculumfubterlahentemfine mixtione undarum^feda-

to tmitemur-jperque leyitates ac yanitates hujusfeculi tranf-

euntes , iisnemifceamur. at , velutipifcismarinusin falfis

undis nonfalfuSy ita nos^ nefalfuginem trahamus ex hocpe-

lago. Solis radtt conttngunt quidem terram, fed tbifunt, un-

ie mittuntur. Utinamfic antmus nobis verfetur inter hu--

mana, ut adhareat interea originifu£y id efl, Deo !

Ambrof de Virg. Dtfcite in hoc mundo yfupra mundum

effe j etjt corpus geritis, velttetm vobis ales interior.

Philip. 2.15. Afin que vousfoyez^fans reproche drfimples

enfans de Dteu , irreprehenfïbles , au milieu de lagenera-^

tien tortue drp£rverfe.

Mediis immixtüs inundil

ESfeferunty medium quiper mare vohitur, amytem'y

Is tarnen aquoret mltrahit indefalis.

Nos mundipelagm, nos vajium currimus xquor-,

I^os tenet infalfo Doris amarafinu

;

Omne latusferit unda,furtt celer xflus arenis.

Ah ! quidagattantai rivulus mter aquas ?

Alme Deus, liceat nullafalfugine tinSlis

Reddere corpus hurao, reddere corda tibi f

AveclefleuvedouxdetonefpritChreftien,

Dieu donne, que chacun bien donne garde au fien.

TUS IN UNDIS.
EEnuytheemfche phntcoftc zaedt , hier te lande gebracht

zijnde, verlicfl; feer haeft haren eygen aert, en voeghc fich na

het landt daer in fy geplant oft gefaeyt wcrt : vreemde gedierten

aerden terftondt naer het gcweÜe daerfe gehouden worden, ver-

getende het landt daer uytfy gekomen zijn. Yet fulcx gebeurt

den menfche fchier alle dage , hy oefFent fich in eenigheytin Go-
des woordc , maeckt daer uyt regels tot een ftichtelick leven , en

brengt fijn genegenthedcn als onder een toom ; maer fo haeft hy

uyt fijne innige gedachten komt, en begint, beneftcns andere

menfchenjin de werelt te woclen,terfl:ont kleven hem de omfwe-

vende gebreecken van andere aen 't lijf , en wordt door de fclve

(gelijck door een fnel- loopendc riviere) wechgeruckt.

Die in deflroom van Doelluflf'^emti

K^lisfijngeefl abvatgetemty

Offchoon hy op z,tfn zaken let,

ïVert van eens anders vuylbefmet.

Laet ons hier tcgens ernftelijkUnjden.ennaervolgen de riviere

Alpheus(die midden door de Sicilifchc zee , fonder fich met de

felvete vermengen, haren loop neemt) laet ons midden in de

ydelheden vandev/erclt, trachten met de felve niet gemeenste

hebben, en zijn gelijck verfche viflchen in foute wateren. De
flralen van de fonne fchijnen wel op der aerden, maer blijven

gelijckewcl gehecht aen het lichacm van'twelckefy nederdalen.

'tWaretewenfchen datwy metde menfchelijcke dingen befich

zijnde, ons niet dieper daer in en lieten, ofte wy en bleven wel

vaft gehecht aen onfen oorfpronck , welck is Godt. Die ons daec

toe fijn genade yerlccne.
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+8 FAC SAPIAS, ET LIBER E RIS.

X X I V.

TVaer bier iperflant , dacr '9caergeen bmt.

TV/TOyBrechje fpeekde beeft, enFop laet met hem
*'-' gecken,

'k En kan (foo roept de vent) mijn hert niet van haer tree-

Sy is vol enckel geeft, vol alle moy getaft, (ken,

Dies ben ick aenmijn liefmet ftale ketens vaft.

Maerfegh eens, lieve Fop, en hebjenoyt gevonden,

Een nar, die met een ftroowasaeneen pacl gebonden,

En die noch efter ftont als met een boey aen 't been ?

Ghy zijt (al weetj 'et niet) van defe geckcn een.

Fac fapias, & liber eris.

VSciue rogas, ttegat ufque tibi crudelis amicA :

Ecqiiidadhuc duro mens in amoregennt ?

Me re?norantur, ais,formof£ 'vincUpuelU,

VincU i'elherculea nonfoluenda. manu

:

VincUgcna miht, vincU comx^ mihi vincUpapi/U

:

Heimihi ? quot vinclü corda ligatur amans.

Stultepuer jjlulte i'eljlraminecrura tenentur^

£ty moriar, vinclum tu nifitalegeras.

Qid iPeut ,
/'/ peut.

^T E viftes vonsjamais un fol lié de paille

-'-^ N'avoir l'entendement ny force qu'il s'en aille ?

Is vais Ie vous monftrer, voila ce fot languir

En malheureux amour, öc ne s'en peut partir.

Tibull.

Ser'vitium mihi irijle datur teneorque catenif

Et nunqnam mifero vincla re?nu/it amor.

Ovidius ? Metam.
Sedtarnen hxret amor crefcitque dolore repulft,

Ettenuant i'igiles corpus mtferabile curx

Adducitque cutem macies.

Der dycafen bant , is oti'verflant.

\\T -At is 'er menigh menfch in onfen tijt te vinden
^^ Die aen een enkel ftroo fich plagh te laten binden.

Wat is 'er menigh menfch die wat een ander doet

Houdt vooreen ftalenbant die niemant breken moet.

Soo plagh her domme \ ee met ongewiffe fchreden

Oock op een quaden \^ egh een ander na te treden.

Ghy , keft gelijck een menfch , dat is na wijfen raet,

Doet na de reden eyfcht, niet foo de werelt gaet.

O demens ! ita fervushomo eft?

"lyyf Ulta quidem totampatrantur ineptaper urbem,
^^ Cumquepetis caufam, mosjubet tjla^ferunt.

Ann\ igiturJloltdi nosjlnngat optnio vulgi ?

ReguU num %'itxfa^toplebis erit ?

Stammeficfragïlty i/eljlramine morio yinciut

Vah !jibi compedtbu-s crurajonareputat.

Ser-viles vilesquefumtts : pro vinctmur, imo

Vincimur miferi , caufaque nullafubejl.

Ce qm me lie, defl mafolie.

17 Orce aftes, que faifons, font pleines de beftifc,

*- Demandez en raifon, on vous les autorife

Parlacoftume,helas I unfantaftiquehen,

Le fol fe tient lié, 6c que Ie tient, n'eft rien.

Ovidius :

Blfaciantpoffis Bominx tranftre reliifx

Limina^propofito fuffui&ntquepedes.

EtpoterISj modo yelle tene.

Dan. Heinf.

Scilicet angujlum nimium concludirnur orbe

:

ludiciopeccat quifkptenter amat.
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o D E M E N S ! I T A S E R V U S M O M O EST.

O linftis rncrhi , ^ origo eja-s detecru initium faaitatis est.

*^ AiagKA vtttoru?nfcaturigo ejl, confiietudttiu, plerumque

non bon.t , impreffi riobu Aucloritoi. Vivirnm plerique ad

excmpla, c^, non quid rcclum,fedquid ufitatumfit, inquiri-

mus. ^u^is noJlrum.yUuttturum aut fuperjiui fitmpttn fi

cuipcfur , no'ajhitim recurret ad anttquam i/lam, & non

frobam cxcufitionem , non (gofumptuofmjum , fed -mores

,

uthodiefunt, tantas impenfas extgunt ? Na nas Icpidi fti-

mm ! Sumptuojhatcm excupindo, denientia.ni culpamm.

Nihilpeccati antiquitO'St nihtlerra.ntumhnultitudo nos mo-

veat. MaUconfuetudo yfetuflas erroris ejt ., dtxit Theolo-

gu-s. non exemplü ,fed hgihmjudicAndumpronimtitint Iti-

rtfconfulti ; non conftietudine , fed ratione fizendum cLi-

mant Ethici. Concludo, aiuecedentiumgregemfequi , pecu-

dum ejfe , non hominum. Kec euim bene currere pofjl , cui

cuTAcJi alienis yej}igiispvdem infigere^

Sen. Fpift. 5- 1 . Kon ego ambitioftis'fum^ fednemo aliter

Romtüpotefi viyerc. Non ego ftimptuoftis ,Jldurbs ipft ma-

gnas impenfas exigit. Kon ejt mcum intium quodtracundtts

j]im y
qiiodnondum confiittücerturngenas vit£ , adolefcentia

higcfacit. £lutdnos decipimm ?

IdemEpift. ')'è.'\n^.n.InTcr cauflts mahrum nojlrorum

efi, quodutyimus adcxempU, nee ratione compontmuryfed

49

T^-En ingebeelde groor-achringc van de gewoonte des
•^volcx ,is als een ip.i.,g-adervan alderl-:y nnfgrcpcn.

Vele van ons leven aiken maer na exempelen van ande-
re, niet onderlbeckende war recht, m;;er watgcbruycke-
lijck is. Wie doch benlpr zijnde over onmatigheyt van
fpijfe inmaeltijden, engaetnier terÜont lyn toevlucht

nemen tot de oude, doch ondeugende juyt\ lucht, 't Is

foo de maniere f is 't niet wat frays? met ons te willen ver-

ontr.huldigcn -van kofl-ehjckheydt, befchuldigen wy ons

inder dact \'an dwaesheyt Niemant bedriege iich felA^en:

noch de outheydr van de misbruycken, noch de menigte
van die 1'un misgrijpenJ<an nimmermeerdatflimis recht

maken. Q_i;ade gewoonten zijn oude dwaangen. Men
moetna wetten j niet naer cyempelen wijfcn. Menbe^
hoort na reden 5 nietna gewoonte te Ievrn. SlechrJick

fijn neus te volgen en dcgencdicvcorgacn nareloopen,

is heeften , geen menfcncn werck. N iemant gaet er wel

dielïjn vcer>.ngeuut"nghlijckwii voegen na eens anders •

voetl.appen.

confuetndjne abdHcimur.^odpaucifaciuntynolumtts imita-
ri:quitmpluresfacere ccepcru}Jt,quaJihoneJIiH'S, (it quiafr' -

qHentim,fequw:'ur, er recii apudnos locurn tenet error-, cJ-r.

Gal. 5. 13. Ghy K'jttot Vfylkp geroepen broeders,

juict aan inde vrybeyty allemlijck datgky de yiryheyt

nkt engebruyckt tot een Oivjch den xéefche.

HOeftaetdegeckenkijkt als waerhyvaft gebonden!

En daerismaereen draethem om het be gewondéi
Een ftrco, een eenigh flrcois hem een ftaltn bant,

Siet waer de menlche valt door enckelon verftant.

Wat zijn o weerde ziel, wat zijn doch al de touwen

Die ons den Chrift( naert hier vaftgeknevelt houwen ?

Stultitia ligamur, non
compedibus.

OPiritus excelfo fe tolltt in ajlra volatu ,

^^ At caro , compedibm deprimor , inquit humt.

lu quid ytncLi voces , age , nunc 'videamm inepta
j

Morio telJlramen , compedis tnjlar , habet.

File lucrum ypoptdaris honos ,ft{gitiva yoluptas j

Hisccinej/nt pcdibmponderajiijia tuis 'f

Pro 'Vlies ammas ! devotaque crura catenis '

Vmcimur , nervm neetamen ullus adeji.
'c is lucht totydel eer , of Tegttot vuyl gewin

Al niet als encice lilrco, ja webben van de fpin.

Ecclef. I o. 2. Le fa^e a k cceut a ja droite : man kfola k cceur a fa cm-he.

T 'Efpritfouhaiteaucielfonnoblecocureftendre, Caufant captivitc, efclavefefaifant}

*-^Mais ceft amas de ehair au monde fe va rendre

,

U n fot eft garotte de paille feulement.

STULTITIA LIGAMUR, NON COMPEDIBUS.
QUoties rertim humanarum interior altqua coaitatio ani- A Ls 'ck fomWijlen , met innighc gedachten de mcnlchelijcké

mum nuhi Uit. non pollum non (trio deplorare. imo é- ^^^ingcn in my Iclven _oveiw. ge
,

foo en kan ick n.et laren
I

TJoties rerum humanarum interior altqua coaitatio ani-

,mtim fKihi ftibity tzonpojjum nonfer10 deplorare, imo cjr

mdignari , ajftcluum nojirorum , non infeittam modo , fed

infaniam. Irretttos nos mundiynefcio quibwyilh cebrisfatfci-

mus 5 /n-futilcjugum excuticndi ardor nos aliquü interdum

inyadit : fedtrrtto plerumque conatu. ^uin age , ^ferio
rem tangamm. ^tdfitota h<ec machinaplena manu, qurd-

quidinfefe deltttarumcornplecïitur y in nes paratafit efun-

dere , qualta tandem aut quanta nobis conferre pofit , enti-

meremt4.s.,Konores dabit y inquics; funiifunt. Bevitias;

umbrx. Komen acfamam , aura acjlrepitm. Volt'.ptatem dc-

niquc i,fallaxprurigo est yprimó blandiens,püflck doUns. Et

quidem ifta omnia detertorcs nm raro nosrcddtdcruvt , me-

iioresfere nunquam. Nee enim autfrmiora latera , auti't-

ta longior , aut mens beatior hinc alicuifutura est. Ex ad-

' 'vcrfo , quidf, efftfis habcnis , in nosf̂ itat orbis terrarum

,

adeout Ruina cxlil'deramifceat,

h'gens tarnenfolatium inprxfentium brei'itate , infutu-

rorumperfèuerantia.

Paul. Rom. 7. 12. Belc^orlege Deifecundumintcriorem

hominem , r-ideo autcm aliam legem in membris mets, repu-

gnantem Itgi mentis mex :^ capie-ntcm ine fub leat peccatt,

Auguft. lib. Confefl". OAmator mundt ! cujm Deigratia.

milttarts ? hic quidnififragile ynifpknunrpericuliSy é"per

drijcvigh , j 1 gram te w i\^en ,ovei- de fl^ffigheydr, ja dwaeshfyt>

onfcr ^tntgenthcdcn. ^N^ den voor de h^nt dac wy tnHewcrelc-

fchc faken g mtfch verwerrct zijn, des kr jgcn wy fomiijts goeden

wille , om ons daer van te ontwcrrcn : macr , ocli armen .' wy fla-

backcn telckcn in ons goet voornemen. Wel aen dan, laec ons te-

genw cordelijcken eens de fake wat nacrdcr ondertanen. Geno-
men dan dat de gantfchc Werclt haren fchoot als open dtdc, om
ons , met al datfc weet by :e brengen , op, het vriendeljckfle te

troetelen» wat foud't doch al te beduyden hebben? Sy kan ons

ecr-ftat«rn geven , fuldyfeegcn. Macr wat zjn die anders, als

roock ? Sy kan ons rijckdom toe brengen. Maer wat zijn die an-

ders als een fLbaduwe? Sy kanons tot cenhctrlijcken naem vcr-

h. fi^'n. Maer wat is die anders als een fnyft ndc wmdeken ? Sy kan

ons met welluft vrolijrk maken. Maer wat is dat anders, als een

bcdriechi.ljkekctclinge? Dit alle";, macckt ons veel 'ijts fliminer,

feldenbcttr. 1 en geeft ons no..h langer ie ven, nothfterckcrlig-

bacm , noth gerultergemoet , maer we! het tegendeel. Ot dan

fchoon de werelt ons al quamc afnemen, vvatfc kan en mach, foo

lal, in allen gevaile , voor ons groote verirooftingc ontflaen,

.eerftelijikuyt dekonhcyt vandc jcgenwoord'ge ellende, enten

tweeden, uytde lanckduyrighcyt vandc toekomende gciuckfa-

ligbcydt.

'iuotpericulapernjenitur admajm periculum ? pereant h.zc

omniay (^ dimittamus hac vana e^ ina-nia : conferamu^s nos

adfolam inquifnionem eorum qu^fincm non habeant.

E Q^U I



Q^U I GAFTAT, CAPÏTUR.
X XV.

Die ^reep , is in de neep.

"I'^E meen vUeght over al , om haren koft te rapen

,

--'^En vinr ontrent de ftrant een oefttr liggen gapen

»

Dies picktfe na hetacs -, maer, eer de vogel at

Soo fluyt de morfel toe , daer is de met u gevat.

Siet daer een eygen beek voor óc(e loCe gallen

,

Die fondtr na-g''pey s m a'le fchorels taften

;

Sy zijn te byfter gr itgh , tnaer , fiet : ten lijt niet lang

Degrijper is gevat , t^ejager wort de vang.

Qui captat,capitur.

T t^da 'uagisjuyenes » o. at tn eertamen ocellis j

-*-^ Vtiit -.(^infidt.is , N-rvapanmm ait.

Bat facties aditm , dat hafia ,fertque 'vtctjiim

,

,^alta 'T'elpajpr , i'cidare corchafolet

:

Omnia cumfcr >ent , dextrampcttt illa , fidemque ,

Igne furens]uvents , quodpetis-, inqutt , habcé

Oflrea non alitcr t ofiropenetra% it acuto ,

£t qu-e capiabat , capta remanjit ayis.

Chajjepenibk , cu Ie teneur eflpri'^

\ ^Oyant ces dons appaftje me faifois accroirc

,

'' D'aller,nonauLombat, maisbicnalaviiStoire:

Maisenprenant,helas! fansy pcnftr .jefuis,

Parmonbutin, que je penfois avoir , furpris.

Konft -vm hefbaren , i^aetyooj't ipevfaren,

T^E mceu is in det 'em , demeen die is gegrepen

,

-*-^ Ce \ og l is be' ay t de \ ogi 1 is b n^pen

:

Maer w at bacr di' de fcbi 'p ? ey fu r 1 1 n vrcemt ge\ aL
De vanger is bedur hoe hy het red<^en fal

,

De \ ang is hem een pack , de vanr die Ishem tegen

,

De vang is I^em verdriet , hy is'ermeê verlegen.

Wat is er menigh mt n'ch dien g^ It noch i oct en paft;

Want daer be'eyt ontbreeckt daer is de rjckdom laft.

Fortunam citius reperias
,
quam retineas.

^"T^Egmintbt^ patulisjacct tngens littore concha
,

•*- Dumpetithanc ^ro/lrumprejfatenetur az/ü-f

Capio cfutdemprensitur volucris
, fedcapta repugnat

,

Et fal;t , cfpennis ojlrea dura quattt

:

Concha , dm lucTata , nequit rctinere -volucrem

,

Dumquefugit , clamat :prada molejla -vale.

Partaper incertos numerofapecunia caftis ,

Autperit^ autonm ejl , ars nijiferyet opeS.

Vnfol OU befte 1 ALüs bon mefnage

Fai^bien conquefte ^ \ CeftfaiB duin^e.

"Dien que Toifeau feit pris , ce non obftant Ie huiftrc
*^ N cnaquedutravail, &"n cnanul honneur.-

Bienjperuncas fortuit jacquisparun belillre ,

1\ e faiftjamais du bien a Ibn lourd acquereur.

PJaut.Trin.

Ba miht hoc , hoc meimeum ifime amas yfodes.

jbi ille cuchIIus ; ocellc mi ,fiat , é" ifind : (^ft

Amplius i'is dari , dabitur j tibt tllapendcnt:mferit.

Ftt tpfe , dttm illis comis efi , inops amator.

Terent. Eunuch.
TD yero eft

quod mihiputopalmnrium ,

*MerepperiJfe i quomodo adolefcentuliu

Meretrtcum ingenia é" mores po(fet nofcere

Mature i(^CHm cognórit ^perpetmo oderit : Noffi omnia- h<ec ^ é'C,

F O R T IT-



FORTUNAM CITIUS R E P E R I A S , QU A M R E T I N E A S. fi

T Ngentia. cf ramofx cornux cerzis magis o-neri^ c^uhn ad-

^jumento ejfc , cum iis uti ncfaant ,
facilepcrjptcimm. Pa-

ram eft, opthm- affaicrefidejit ays utendi. Francefi , mquït

Gmcctardt?!^ fono piu prompti a acquiftare, che prudénti

a con fervare. ld ommbu-s tn nniverjum hominibtisfere acci-

dit. Multi funt quibiu aut regna , aut opes , fummo labore

adqutJJtx,poJ}ea. dcfccftiproyidi regiminü e muntbus cUbiin-

tur. A^X'rnx opes no-n tam multa capiendo
,
quam haudmulta.

perdcndo qitiiruntur, attDio. Exceüentibm mgentn^inquit

Liy.cititts defucrit ars qudcrjemrega}it , qukm quahoftem

fuperent. Rationem acute tangtt Zonaras-, tueriqu^/ita , tn-

quit , dtfictlitis ejlqtmm adquirere
, qïioniam in adqmrendo

igiiavia po(ftde?2tisf£pe plus conf.rt , quampropria z'irtus.

Tueri autetn quxfita ,fineproprt.i virtt'Je nemopotefl. Bene

igttur lÜe, qui mallefe dixit iirum pecuniayquampecu-

riiam njiro indtgentcmflu iK_marttumdare.

O vid. Non minor ejl vtrtta, quam q:t£rcre,parta ttteri

:

Caftis ttrefi illis, bic ent artis op;:s.

Sen.lib. i.epift. 2.

Immodic<s divitisjuntveluti i»gentia ér enormiaguberna'

cula,factlifts mergunt , quhn regunt : cum habtant trri-

tdm copiam.,^ noxiam nimtetatem.

DEhooghgotacktc hoornen zijn voor de herten veel ccrbe-

fwaerlijck , als behulpfaem , uyt oorfac-ck' ebt de ielvc <:;cen

handelingcen hebben om die wel te konnen (jcbniydct n. Icn
heeft niet veel om 't lijf trcfF lijckgegocr te zjn,indu n men gecri

bcquaemh: yt cnhecfcomijjn middelen wel te belleden en tebc-

ftieren. Den Fransman , Icydt Guicciardijn , is veel handiger en

gauwer om iet te winnen» als voorfichtith om't gcwom^en te

bewaren, 'c Gaet byna foo met alle menfthcn , Ivoogc en Iccgc;

Men vnt die met een (ckere behendigheyt, den ccncn treftebj :ke '

hcerjijckhcdcn , den anderen fchoonc goederen , by den anderen

geraept hebben, aendc weKke nochtans, by gebrcck vangoet

belcyt, alles nadcrhandc door de vingeren is gedropen- Uytniim-

tendc vcrfianden , feydt Livius , (,il veel eer de wctcnlthap ont-

breken om hare burgCrye wel te befticrcn , ah om haer vyandcn

h,>eitchj(;J{; t'o verwinnen. De- reden hier van werdt aerdeiijck

vcrklaeft by Zonaras; re bcfi: hermen , icydt hy, hetghenedac

gewonnen is , valt beCwjcrlijckcr als het winnen feUs , overmits

dickwils, tot het verkrijgen van cenigh dmgh , meer helpt de

laffe onachtfaemhcyt van den gcnrn d'e het fijne flcchvclijiU hem
jaet oncfutfelcn , als u eygen klocckhtydt : macr 't gene dat eens

gewonnenis, enkanfondercygcngoet beUydt niet bewicrt , of

recht gcbruyckt werden. Hy ücdedanwijflelijfk die lijn dothter

liever te bettedcn hadde aen een man diegoet ontbratk , alsaeri

goct dac een man van docii Indde.

Pfal. 1 27. 3. ^ijnc Drienden geeft hy het a/JIapende.

DE meeu die foeckt haer aes , en geeft haer op de fan-

Sy flickert over zee,fy wandelt aen de ftranden.(dé,

De moffel roert haer niet, maerleyt alleen en gaept;

Het fchijnt ofdatfe ruil, ofdatfeleyten flaeptj

En delen onverlet foo wort de meeu gevangen

Van iet dar niet en doet als aen de Hippen hangen.

Ey wacrom dus gewoelt om (laten , ryckdom, eer ?

Ons doen en gelt'erniet/tisaluw' fcgen, Heer.

Ecclefiaftiq. 1 1 . 1 4. Les biens iy les m^itx , Ia t'

T 'Huy lire ell tout en repos, fans oncq changer de pla-
*—

' L'oifeau de mer par tout, fans s'arrefter tracaffe, (ce:

Non labore, fed munificentia Domini,

C Axajoloit volticres circum'volit^re marmot-,

^ Pr^daque dumpetitur^ nonduttir ulla quies,

Concha loco non mota^ fui nonanxia fiBtts,

Nttnc btbit, xquoreum fiuncfpuit ore falem

:

Hanc, dumtefiapatet , rigtdopetit improba rojiroj

Bumque petit, roflro captaremaTifit ai.'is

.

^uos mannes alma Dei beaty hos beat abfque labore
.y

Sponterej>letplacidosprxd/ipetttaJïnm.

ie^ la morty UpauDreté tf i khejjesfont du Seigneur.

Qui rien ne fai£t, il prend : l'oifeau travaille en vainj

Ce qui nous enrichit,e{l, Dieu, tanchemain.

NON LABORE SED DOMINI MUNÏFICENTIA.
"O Hombum , (^ fquatinum , (^ rhatam ,

ó" pa^inacam,
^-^ cum tardijjtmtjint pifcium iftpe tarnen mugilem fi-

fcium yelocjfftmumm y-enire habere^ptfcatores obferyarttnt.

Simtlc in terra , é' ipfi^ qtndem hommibiis contingere ,
quis

non uidet ? ejtts rei rationemji quü inquirat , nee -velocium

ejfe curfum , neefortium bellum , necfaptentiumpacem , nee

doctorum dtvtttas , nee artificumgratiam, cumjapiente He-

br^o, rejpofidcbo. ADeoftne fJlaomnia-,kDeofunt.Deiar-

httrio expendttur i'icioria , ait tlle , ?2eque adinfolentiJ[tmos

quofque illa accedit , fed ad eos duntaxat , ad quos condttor

iüe rerum (^ moderator accedere 'voluent. llle quottesfuis

auxiliarijlatuit^externu tllisplerumquefe ajlringi non yulty

imo ea averfaturpotttts^injlrumentifque debilioribtts magis,

quamrobuflis , juvare mavult. Loqtmntur tdexempla Gi-

dionis, lonathx, c^ aliorum. Cujm rei illa haud dubte ejl ra-

tio-, ut, bona , qua injperata nobis ezemunt , reetal manu
Dei in 7ios ^elata intelhqamU'S etqiit tmpenjiu

animi vtcttmam offeramu-s. Eam rationcm exprefpt ipfe

Deus lud.j.z.

Salomon. Proverb.

Henediciio Domini divtlesfacit , nee fociabitur iis affliclio,

Ecclef. <j. II.

I'ay ueufous lefoleil que la courfe n'ef point aux legers , ni

duxforts labatai/le , ni auxfages Iepain , m auxprudens
les ncheffes , nt lagrace auxfcavans.

'Y\ E zee-luyden hebben menigmael voor wat vreemts
--^ aengemerckt , dat in de roppen en buyeken van tra-

ge en lompe viffchen dickwils de fnellle en rapfte over-

vliegers van der zee gevonden werden. Iet fulcx gebeurt

oock nietfelden óp denaerdtbodem, enfelfs onderde

menfchen : En de reden daer van is,t gene Salomon feyt,

Ecelef 9. 1 1 . Dat ten loope niet en helpt , fnelle zijn ; ten

ftrijdeniet en helpt ftercktezijn: ten rijckdom nieten

helpt kloeck te zijn , &:c. Die en diergelijcke fegeningen

dalen alle van den hemel. Na den raedt Godes (feydt 'er

een) werdt de overwinnmge uytgemeten , en den fegcn

volghtjuyll niet die ftout en vermeten zijn , maerallcen-

lijck de gene die het Godt behaeght dien toe te fchicken.

Ten is den Heere niet fwaer rfeyde Jonathan , 1 Sam. 1 8,

6.) door vele ofte weynige te helpen : en veeltij dts, felfs

in den meeden noot, behaget Godede fijne, doorkleyne

en geringe middelen , uyt het gevaer te trecken: onder

andere redenen fonderlinge , op dat den menfchegeen

ftoffeen foude hebben lich felvenin lljnevcrlollingeiec

wat toe te fchrijven: maer alles regcl-recht uyt Godes

milde hant foude bekennen ontfangen te hebben, en dies

te meer verweckt foude werden met ware dankbaerheyc

fich voor Godt te vernederen. Defe reden wert felfs van

Gode uytgedruckt, Recht.7. z , Ifraël mochte fich beroe-

men tegens my.enfeggen : Mijne hant heeft my verloft.

D AT,



?i DAT, NEC H A B E T.

G»,
Sy ^eefi , ^r/^ niet en heeft,

üijptons, Rofemont, wy zijn des liefdes pijlen,

Gy fijt de wet- fteenfelfs, uw 'ofgjens fijn de vijlen;

Ghy die ons gaende maeckt behoiit uw' eerden ftanr,

De koude maeckt het vier,en 't ys verweckt den brant.

U lieffclijckgeficht doet ons de finnen quelen,

U neergellagen ocgh kan ons het herte fielen,

Siet wat mijn liefvermag! >y maeckt, fy doet,fy geeft,

En datfe niet en is , en datfe niet en heeft.

Dat , nee habet.

f~^ Os obtufa Manet,gUdiis tarnen addit acuffte»i

^-^ ^ifodoue dcdttfrrro, non dedit ipfajibi.

Cotis aguntp trtes inp':flora noftrApuellx.^

^jisque dedere altü, non habuèr: facrs.

Phylli, diovao mthicu»>jecur igneperuras^

Cordt geris frytica frtgtdiora nive :

MegUcies torn /, mthtfrtyra ciupi r/ilerU^

Ah ! calor hic tandem dejïnat, unde vf»it.

Le rcbc.i.hó efguifi'

,

Urifte tu ne fcais que c'eft de nos affaires,

Voic V les loix d' Ameur a Vos loix tout contraires

:

Tu dis. que nul nc peut donner ce quil na pas,

La pierre, que tu vois,& Phillis font cela.

I

Gemeenlijck een yenraende geck

Straft in een ander fijn gebreck.

A L is de werf^een plomp, al weet hy n'et te fnijden^
•^"^ Hy wil noch evenwtl geen plompe mefTtn Ljden,

N och laer hy evenwel, te r f'nede niet gellelt,

Noch laet hy evenwel geen yfer ongequelt.

Hoe weet het Ichamper vclck een yder 't fijnte geven.

En 't is doch ftcke-blmt ontrenr fijn evpen léven

:

M af r Fop wat is u nut te maken iedc rs ftaet.

Nadien dat onderwijl uw 'huys verleren gaet.

Peecans peecata corrigiit.

f~^ Os acuit tritas, obtuftor ipfa^fecureSy

^^ Et redit kfcahrojplendthtts axe chah hs.

Si quit in alterimfua crtmina. peBorefenJit^

Heimihi ! quhmfdvas exerit tüemantts ?

Dum vitiis agitur , convitiajpargitin omnes

Zoylus,^ crimen qnodpettt, intus habet.

Claude dotnitua ^ota,fori{ quideernis acutum ?

Crede mihi^ fhirnet quifapit^ lUcfapit.

Mets ta vnain en ton fein^

Et ne mefdirm h ton prochain.

T A pierre que tu vois, agu 'eferveutrendre,
*-' Etjamais a trancher nc peut foy mefme apprendrc*

Qui chaftier pretend es autrcs leur defaut,

Ses fautcs redrefler premierement luy faut.

Ovid. I Metam. de Amoreloquens:

DEquefagittiferaproTupfit duo telapharetra. Hoc Deus in nympha Peneidefixit, at Ulo

Biverforum opcrum ; funat hor^ facit illud amorem ; Lxfit ApolUnxM trajecta per offamedu/las

:

^uodfacit, auratum efi er cufptdefulget acuta.

:

Protinus alter amat,fugit altera nemen amant is.

^uodfugaty obtufum ejl^ (jr hahctfub arundtneplumbum, Au^afugaforma ejl.

P E (%
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P E C C A N S P E C C A T A C O R R I G I T. 53

DE Augujlotrxditur, cumejfet luxurU fcrvtef2S rfn'ijc Tl/f En fchrijft van Augufto , hnewc! liy fijn gcyle luften vry

tarnen cjufdem yitnfeveri(itmum ultorcm-, idque 'ftre ^-^ wat veel toegaf, du hy c^enwc 1 die vuyliohedcn m andere

univerCis homintbiM ma.li moris eji , ut acresJint in ulcijcen-

dii vitiis qiabm ipjlvehepienter mdulgent. Ea utique ejlfa-

talis ingeniorum fcabies (utille ait) trt cmmes reprchendere

AC dtj}ut.ire maltnt
, qttkm vrrere. Nemo docendi, nemo dif-

cendijludio unquam in calnmnia. hunc maltgnum ^ampiim

defcendit. Sedqucmadmodumcumxjlate, ut rlmimait, vc-

hemcntiti-s tonucrit
,
qukrn fulferit , ventos denuntiat ; ita,

uhi quü vehementer in altortim vitia. inclamat , ipfe , vit.

e

non fit probx , indicium ejl animi magis ambitionis vento

iumefcentis , quamfolidepii. -Apage mthi cum nafutis ijiis.

Placet i/ludPoetx^

Non lic irifle£lere C nfus

Humanos edi£ta valent, quato vitaloquentis.

^uAHto amabtUus ent jïtn emnt vita cum l'lauto dicamtis ?

Eya Lyde ! Icniter qni fasviunt, fapiunt magis.

Minus mirandum eft, xtas fi quid illorum facit,

Qiiam fi ncn facit : feciego illharc in adolefcéntia.

Aurel. Vift. Hiftor. Auguft. Homincs tnulcifcendis-vttiis

^

qutbiis ipfiveheme-nter aidulgent, acres funt.

Plaut. ^t alterum incufatprobn , fc intueri oportet.

Horat. Serm.lib. i.Sat. 5.

Cum tuaferyideas oculis mail' üppm inuncfisy

met alle ftrcngighcydt plagh te firaffen. 'tlsby naceen gemeen

gebreck in alle mtnlchen , dat fchier ydereenaldcrKy fcylen in

fKhfelven vlcytcn lievekooft , in andere daerentcgcnsheftelijc-

ken bcftraft. 't Is als een acngcborcn fchurfte van onfe verltan-

den, dnt een yder liever heeft fcherpelijfk een ander te benfpen,

als felfs wel te leven. Men fal evenwel bevinden dat menichen,

die haerwcrck maken van ander Itiyden gebreken foo plich:clin-

ge ten toon te ftellcn , en als te rcbavotteercn , fulcx noyt en bé«

Üaen , noch om andere te onderwijfen, noch om felfs ondcrwe-

fcntewcrden: Marrgelijck als ftercken donder met weynigh

blixcm vooreen tcyckcn van windii^h. weder wcrt gthoiiden; foo

is oock het iiytfclietterendegelnyt varteen fchampere tonge (foo
,

daergecn Itichteljck leven by en zy) meer een teycken van een

winderige eergicrigheyt 5 als van etnigc oprechte vromigheydt-

Wegh dan met fulckf (therpgeneiifdc kaeckclaers.

Geen Ivoortfiofcer defcylen breeckt^

Jls doet, het leven van die (preeckt,

Diii, die een atiderjlichten ivily

Dient hemfoo lang te houdenfil.

Tot datfijn leven metter daet,

In "'tgoedeen ander vorengaet.

Cur in amicorum vitiis tam eernis dcutum,

^lam aut aquila aut ferpens Epidaurms ?

Rom. 2. 2. 1 . Ghy die een ander leert ^ leertghy ufehenniet ?

BEfiet een plompe fteen, gehouweniiyt de bergen.

Die komt het fijne ftael die \ omt het yfertergen,

Die wil dat oock het roeft fal bhncken als een glas,

En cfter blijftfe felfs, gelijckfe voortijts was.

Daerzijnderm hetlant diealdewereltleeren,

Enbrengen nimmer falfontrent haer eygen fceren

:

Ey vrienden niet alfoo ; het is de belle voet

Alsfich de meefter felfs een eygen Icfle doec.

l^c faites po'mt felon ïeurs oeuy>res

r\ Qu'il eft mal feant &: de mauvaife grace,
^^ L' n autre admoneller, &C point avoir de tracé

DOCET IPSE

Docet ipfe docendus.

/^^ Os acuitferrum, gladiisque reducitacumeny

^^ At tarnen hoc, ferro quod dedit, ipfa caret.

si dum fan£ia doccs alios, perycrfa fequaris^

Ingenium cotis,frivole doB:or,h^bes :

.^UjZ tu cunque mones-, ea d ntquèpondm habebuntj

Conyeniant diClüfituafa^ta tuis.

Difcrepat a monitis cui devia yitafeveris,

Defruitexemplo, qua monetipfefuo.

, car ils difent ^ ne font pm.

De fes enfeignemens ! vcus eftre bon do£l:eur ?

Fai tout, ce que tu dis, en reformant ton coeur.

DOCENDUS.
NOnnulliexiis ^

^

luvio tarnenpenere, Sape lixa, qut culmxoperam de- "^ ^'J" «^0°^ '^^ fontvloet vergaen. Een koek die de fp.jfe bercyc
qui arcxfaciendA adhibitifuerunt , di- C El/s eenige van de gene die de arcke hebben helpen timmeren,

O zijn (

reufk.

voor
dit, nidorerepletm minimum comedit. Fiertpoteft ,ut ctbi

^ecft
,
eetmenighmaelaldcrnnnR, als vol zijnde van den n

y, , j n rr I
', r 't kan gcbeuren , dat de Pene die ons de eeelteliicKe Ipijle

JPiritualu adminiftri nee eo ipfifruantur,Nihilminmferen^
f^^„^^^ ^^1^-^ j^^^ ^^^ „^^„ g^,^^^ ^„ j^^^^^en^ M.ddeler ujt en is 'et

dum ejje arbitror rationcm vits ab altere repofcere eum ,
qut „j^t „,;„ te verdragen, als dat iemant,dic reden eyfc h- van eens an-

nonpofit fua reddere. BenedtcJa quidam non improbo , bc- ders leven,van fijn cy^^cn Zelfs gene geven en k m. Wel te fpr. ken

nefa^a autem longueprafero
;
prttfertim quidem in eo, cuipo- iscen loffelijckdintk, maer wel te doen gaet noch voor : fon-

fulum docendi gravepondu-s incumbit , non enim hommes dcriingc in de gene , die den fw ..ren laft van de gemeente te keren

tamfacile verborum do^rina ducuntur, qukm operum recTe °P ^"^ fchoudeien geladen hebben : want h -t volck en werdt niet

^^,^^-, D..;^,;^.,™ r r I I foo lichtcliick tot de deuehtpeicydt met de lecre van woorden,
tAcerePrmcipem^quiciyes fuosfaciendo docet ,antiqut een-

,
, \

\ t< r^ i c i ^ n'^
j ; / „ /7 r-r 1 -.-^i alsmet de Icere van wcr.kcn. De Oude icyden , datetnPnnce

Vf,-1?! „!?ƒ!! /y^''" ^f /)ö^örf^/f.t^r^ Uljlldnon
^^^j j^j^ j^^ ^^ ^^^^ onderfaten met doen leerde. Het /dve mach,

""*
'

'

niet fondcr reden, tot een Harderen Leeraer des vokx gefcydt

Wirden. Want in gevalle in de fukkcdelecre niet beantwoordt

en wertvandedaer, fo en fondigen de fodanigc niet aliecnlijck ten

opfun vanhunfclven, maer gieten de feylen uyt over de ganr-

fchcftadt, en doen meer fchade door hatr exempel , alsdoorde

fonde ielfs. De woorden diemrn fpreeckt werden genoemt tolc-

,

f^ I
-•- j -j^ r '-' ' n ken van het gi.moet,de daden zijn 't noth beter

:

't is waerfchijne-
dunt. ^tbcne dicit & facit , omni exceptione major eft ; ]-^]^,,j. jat kmant van benen mcynt, het gene dat hy doet, als het
duo tarnen hacJi feparandafunt', rc^feftcientem é" entera gene dat hy maer en feyt. De oude, van icmants gcloove oordec-

taciturnitm^prxferendumjudico. lende, g( loofden ten dien aenfien veel beter haer oogen , als haer

Chryf in lib.de compund.cord. Docere drnonfacere, ooren. Diewei fpreeckt , en met C'-nen weldoet, iseendtibbcl

nonfolum lucri nihilJed é- damniplurimum confert. Cran- '"^^ = '"'^'^n "^cn nochtans defe twee dingen foude wd'en fchey.

di^enimcondemnatiocomponenti quidem fermónemfuum :
den.fooisdengenendie wel doet

,
en voorts lüllelwjgt, noch

_ ,, r -' ^, -^ verre de bcite te houden.
vttam verojuam atque operam nealigcnti.

Auguft. fuper illudBeat. Immacul.
ludicct tlle de alterms errore , qumon habet tnfe ipfo quod veritpuntendu , ne cum de aliojudicat , i»fe ipfum fenten-

<ondemnct;judicetillequi non agiteadcm, qua tn alloputa- tiamferat, E 3 lIsIVER-

factant , vitia non folum concipiunt
, fedetiamm civitatem

effundunt, plusquefre cxemplo, quampeccato nocent. Ser-

mo quidem- mimi interpres eft , fcdvocalis tantum-, aclio ve-

ro realis ; hanc maltm. Aiagis enim credibile puto ea unum-
quemque ex animo veile, qua agit, quam qua loquitur : idco-

quefaniores defide cujufque magis oculis, qukm auribm ere-



^4 INVERTE, ET AVERTES,
XXVII.

*t Is mer een niet , die't ^elbefiet. Let "^at u ontfet.

VX7"Ilt gy de fwaerfte ftrafvan liefdes vierfchaer weté? /^ Hy fiet het monrme-tiiygh c^e kinders henenjagen
^^ Sy wort in onfe tael een /'/4(r«-(i-fy?/7(dx gehete ni ^^ Vermits i) dat alleen n.acr in der haeft en fagen;

Y ! dat 's een bite-bau die ieder een ontfiet,

Maer keert het fpoock eens om, ten is foo Icehjck niet.

Dat ghy , ó vryer, noemt 't gewenfchte goet te derven,

Is (na dat ickhet vat) u eerfte vryheyt erven :

Geen quaet is fondergoet, voor die Let wel belcyti

Sy neemt u oock de vrees die u de koop ontfeyt.

Inverte , & avertes.

T Arvaquodejl puerii , id amantihm ejferepulfam
-*—

^ Tampuer arcitenens-, quam Cythereajubent :

Frons in utraque quidem metuenda , fed injpice tergum^

Aut levU hinc cortex, aut cavapinus erit.

^mdgemii optatxteJpe cecidiffepuelU ?

Prijlina Itbertas hinc tibifalva redtt.

Spes fublata metum quoquefuflultt : Arrige mentem,

- Fronte quod horrendum efi , ludicra tergagent.

6)uj Ie reit aarriere , 'NcfaiCl que rirc.

LEmafquetefaidpeur: mais, monamy ,degrace.

Regarde aufli Ie dos,nonfculementlaface>

Tu. qui plains grievement ton malheureux amour,

Y trouveras foiilas, fi prens un autre tour.

Maer wie het met gemack en buyten vreefe fiet,

Die lacht met al het volck dat foo bekommert vliet.

Hoe wort een fchiehck menfch by wijlen omgedreven ?

Yet, ick en weer niet wat, dat doet hem dickmael beven,

Maer 't is recht kinderwerck foo licht re zi^n beduchti

Hoort redéjcerjefchroomtjen weegt; eer datje vlucht.

Peffimüs interpres rerum, metus.

TT Orrendopavidas hinc territat orepuellas,

-*- -*- Inde cavortfumcortice larvamo'vet.

Dl tertor 'vero rerur// fuccurrtt imago,

Etfalsa mifcros anxtctatcpremtt :

Auget homoproprios animoplerumque doloreSy

Inquefuam mens cfl mgeniofanecem.

Eia age terribtUm rebu-s, mtfer, abripe larvam^

Ludtcrta error ent , quod modo terror erat.

De yaine crainte , injufte pla'inte.

T E mafque, regarde au front du faux vifage,

*-^ Aux idiots enfansabbat tout Ie courage >

Mais qui vou l'autre bout, y trouve nr.oins que rien.

Ivi ous n'aurons point du mal, fi nous Ie prcnons bien.

Plurarch. in Moralib.

Utpueris cum terrentur perJonis , damtts eas tn manus , (^ verfatas ojlen-

dimm inanes , ut difcant non timere j ita conveniet adhtbitd ratïone

res Jpecie ternfcas excutere , ut , cum 'videnmy-s non ejje quod appa-

ret , contemnamU'S.

Sen. de Tranq.

Sciamm omnia xque lez-ta eJJe y extnnfecm diverfis facias habentia^ ih'

trorfmpanter vana.

P E S S I-



PESSIMUS INTERPRES RERUM, METUS. 5f

nr* Tmiditas e/l corruptiojutiïcïi , apmt Philofophi. A-fett-

^ ctdofos utique non res , fedde rebus rumores , etUm in-

cefti, <^ rofx (quoddicitur) umhra quandoque tcrret . fspe
opinione amplim Uboramits..qukmre.ait Scnecay^ quemad-
tnodum aves inanüfundafonm terYttarefolct , tta. nos non

ad acturn excitamur txnttim, fed adjlreyitum. Infirmt tint-

mi cjl , antequam malü opprtmitur ^quert ; Propnumqueeji

mtferorum factie id credere quodminm i'oUint : utque cor-

poraper nebuUm , J/cper meturn res videritur majores , adeo

ut multi, rem quam metuunt, ipfi-met antictpent

:

Multos in fumma pericula mifit

Vcnturi timor ipfe mali.

Repertifunt qui dum tn navtpenclitarentur , non exjpeèfa-

td navis fubmerJio7ie , 'm marefefepracipites dederunt. Mi-

ferum eji mori ne moriamur. oplim} Seneca^ qutddementim

quam angifuturis , nee tormento/è refervare yfed accerfere

fibt mifcrtas ?

Seneca

:

Adhibe rationem difficultattbm, pojfunt é" dura molliri,^
angujia laxari , o'gra'viafeite ferentes minus premere.

\
T'
Reesachtighey t bederft het oordeel : want foo haeft

' als iemant den fchrick in 't lijfkrijght , een blafe met
de boenen (foo men fey t) ja de fchaduwe van een roofe,

foude hem de broeck ront fetten. D'mbeeldinge (feydc

Seneca) ontfer ons gemeenlijcken meer, als de fake fclfs :

en gelijck het gefnor van een ledigen flinger het gevogel-

te vervaert maeckt, en doet opvliegen : foo verfchricken

wyonsnietalleeniijckyandeflagh, maeroock van 't ge-

dreun. Enghelijckde gedaentender lichamen grootcr

toonen in miftigh weder, foo doen oock alle dingen door

de vreefe : invoegen dat 'er veel door vreefevaninge-

vaer te komen , dadelijck in het uyterfte gevacr zijn ver-

vallen. Men heeft menfchen gevonden , die, t'fchepe in

noot wefende , hun felven iiyt vreefe van verdrencken,

biiyten boort hebben geworpen, verdrehckende alfo, om
niette verdrencken, enftervendeomniette derven.Wat
is 'er geckelicker, feydt Seneca , als met toekomende

fwarigheden fich felven te quellen ?

Plutarch. in Mor.
Terror ahfentium rerum ipsdnovitatefatfo augetur, confue-

tudo atitem er ratio efficit , ut ea, etiam qu£ horrettda

funt natura , terrendtvim amittant.

iCorinth. i$.$4.

T>ooè.t -^acr is w^f prickcU

TT Et kint,aen wien een grijn inhaeft is voor- gekomen,
*- ^ Wort vanden bleeckenanxt ten hoogften ingeno-

Macr die het felfaem tuyg aen alle kanten liet, (menj

Vint flechs een lege fchors, en daeroni fchrickt hy niet.

Wat fchroomje voor de doot, ó rechte pimpel- meefen .'

'tJsmaer eenbite-bau datnietenistevreefen

Voor die haerwefen kent. Hoeleelickdatfefchijnt

Doorgronthaer rechten aert , en alle quaet verdwijnt.

Mors larvx fimilis , tremor hinc , nihil

inde maligni.

T D mors ejl homini, trepidis quod larvapuellis ;

* Excitat ingentes frons utnmque metus.

Larva fuga,tpueros , frontcm , non terga , vtdentes -,

Aft altis rtfumpofleriora movent.

Stnjibm incurrit cum lurida mortis imago^^

Het mtht ! quam multis(pes ammufque cadit.

At cut terga necis fnelior doBrina revclat.,

Clamat, ades vttx mors melioris iter.

Lc fol scnfuit , Ie fage scn mocque^

^Ommc, auxenfaos, paroift Ie mafque efpouventa-
^^ A l'homme ainfi la mort reffemble miferable : (ble

;

Mais qui, detouscoftés, ces monftres tafte &: voit,

En fin n'y trouve rien qu'efpouvanter ie doit.

TREMOR HINC, NIHIL INDE M A^Jt, I G N I.

T)Udorefuffundor quoties homines , folo natura lumine il- T Ck fchame my t'elcken als ick bemercke dat menfchen , door
•* luflratos , optimam tllam phtlofophtam (mortis cogita- .•* het ine;evcn vjn de nature allcenlijck gekydct zijnde , van het

tionem dico) non tantumfummopere coluijfe , verum ettam
mortalitati medium unguem ojlendiffe , compeno. Philippm,
rex Macedonumtn medtis auLe delitiii,puerimi voluit tndtes

fibt acclamare ;Hominem te memento , Philippe. <^£gy-

ftiis , tntra epulandum
, fceleton convtvis exhibere folenne

futt,cumelogio: Mortuificeritis. Hegefias , deatnmaim-
mortalitategravtter dtjjerendo , mortalitatis mctum multü
adeo excufftt, utjponte ad mortemproperarent. Calcar mtht
addunt hominesfuturefclicttatis ignart , quo tta me compo-

nam
, ut mortalitatis exuvias arnmofe altquando deponam.

Etvideor oculis fixis ac trretortis mortem me afpttetejam
nuncfojfe. Et qutdni idfaciam ? Non mundus , cum htnc de-

cedam , me defideraturu^s eJi j plures entm acmeHores incoU
ilU fuperunt. Non ego, cum moriar, mundum defiderabo ;

plurtma enim, ipfo meHora, me cxfpe£iant : tn hoc ubique in-

gens cfl calamitas, extra hu?ic,fummafutura eflfelicitas.

Cafllod.inPfalm.
Suis mortem temporalem metuat^ cui aterna vitapromitti-

ttir ? £luis labores carnis timeat , quumfe tnperpetua re-

quie noverit collocandum ?

Pfalm. if. ly.
1 irr u 1

Toutefortedemorts desbtens-atmes deVEterneleflprecteu-
§^'"^^'^"ghcydt

fedevantfesyeux.

Philip. 1.23. Mon defir tendkdefloger ér ^flre ayec chrifl

befte deel der wijsheyt (ick (igge vande bedenckingedcsdoots)

niet alleenlijck veel hebben ghehouden , niaer lelfs dit leven

gantfchweynigh hl bbcn geacht. Philips Koninck van Macedo-
nien , midden m de weelde van een dcrtel hof, hadde een jonge-
hnck gelafl: dach aen dach hem in d'oore te komen bytcn ; Phi-

lips, g.denckt dat ghy een mcnfchezijt. Die van ^gypten had-

den voor een gewoonte , in het vrohjckfte van hare macltijdcn,

een gcraemte van een doodt mcnfche te voorfchijn te brengen,

met een byreden aen de gtnoode : doodt zynde , fujdy aldus

wefen. Hegefias leerde met foodanigen gewichtc van de on-

IterfFchjckheydt der zielen, dat hy aen vele, niet allcenlijck de

vreefe des doodts gcheelijck wegh nam , macr oock luft dede

krijgentot het ftcrven. Dufdanige menfchen , niet wetende van

de totkomcnde geluckfalighcydt , geven my dagelijcx als een

fpoor, om dcfe bedenckinge myg.infch en al gcmccnfacfn te

maken : Dies veihope ick oock (door Godts genade^ de fikc dacr

toe nu gebracht te hebben , dat ick de doodt onder haer holle

oogen, (ondcrmy t'ontftcjlen , foude derven aenficn. En wat
fou my doch van iulcx wtderhouden? De wereldt (ofickfchoon
van hier fchc yde en fal- my niet eens millcn , ovcrmidts {y noch
inwoonders genoeg , en beter als ick ben, fal bly ven behouden :

lek van gelijcke, en fal de wereldt niet eens miflen ; want veel

dingen die beter zijn als fy , fullen my gewerden : Indcwereltis
iiytnemende ellendigheydt , buyten de wereldt onuytfprckelijtké

N U D A
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JVort dit ffc-^ras omklcet.

Al -jipas 'a lieffoo •^'O t 'et leet.

VErmijt u, domme jeughr, ajuyn te willen fchellen,

Of, Het ! u treiirigh oogh fal van de tranen fwelleni

Maer fooje mer de vrucht wilt fpelenfonder leet,

Soo raecktfe fachtjens aen, en laet het ding gekleet.

Ghy meught u, jong gcfel , ter eeren wel vermaken,

'Nü *<; is ontkket,

Soo Si-ort 'et leer.

lu EnwaterlantfcheTrijn fat eens ajuyn en fchelde,
*--' En klaeghdedarde lucht haeroogen dapper qucide.

En kijckeens (fprak de meyt)ick hebber mégcfpeelt.

En doen heeft my bet ding m'r minftt niet verveelt.

Dus gaet 'et, lieve moer, ging Els hier rrgen feggen,

Maer pkeght geen ander min als door eerbied igh raken : Met die foo met er hacft haer fpillen t'famen leggen j

't Isnochal.foohctplaph. Adteon naeckt verdriet.

Indien hy fondcr kieet dejonge nymphen liet.

Nuda movet lachrtmas , veftitam im-

punè videbis.

C* (L/£pe licet tra&atit w^;;«, non Udit ocellos,

^ hum Utus inclufum cortice capa. gerit

:

Hdnc tenui(pohare togd/ifortejuvabit,

Protinusudutibi lumina, nuda dtthit.

Huc Animos adverte , puer ; mihi C£pa.puelU ejl-^

^mfcj^uii amxre iioles
, fac re-verenter ames.

NeteneramJpeclarejuvetn^Jine yejle, Dianam

;

H<ec deAy nudx magis, quampharetrata ,ferit.

G}iii me defpouiUe , pleur,wt fe'mouillc.

TV /f Anie tes amours en chafte rcvercnce,
•^^ -* Si tu ne veuslanguir de longue repentence,

Tu pourras, fansdoulcur, tentren main l'oignon.

Maïs, pleureras, ft veus ofter fon cottillon.

t Is wel fo lang men vrijt, maer treckt het rockjen uyt,

Eê reuk daer 'toog afloopt verneemtmé van dtbruyr.

Dos efl uxoria iitcs.

'\T£/}ibus induturn nilcxpe noccbit ocellis,

^ Tegmina tollentifletihus orafiuunt.

Citpe quodefi nobisy teneris hoc uxor ephctbii ;

Cum verbis agitur, turn bene conftat amor

:

Intret hymen thalamos,/it z.ona folutapuelUy

ibit demtffis vir novm auricuUs.

Mira vides, uxor quem nuncjubet e([e maritumy

Vah .' puer ejl^fed vir^ cumpuer effft, erAt.
,

Apres la fefle , on grate la tefle.

T 'Oignon lors faidt pleurer, quant on Ie deshabille

:

-^ Lors quant unjouvenceau efpoufe belle fille

Pour aflbuvir Ie feu de fes brutaux amours,

Four quelquesbonnesnuiftsaforcemauvaisjours.

Herod. lib. i.

Afulier exutk tuniek verecundiampariter exuit.

Annsn. Robert. rer. lud. lib. 4. cap. i o.

"^^Uditas invirotndecensyinmuli.reprobrofa: undeHerodotm apud Lydos ac

-*- ^ pUrafquegentes, ettam barbxrxs, vtrU indecorumfuijfe traditfe nudos ojlcn-

dere , »dm (ut att Cicero) hocjolum animdnatum ej}y pudoris é' verècundix par-

ticeps.

Adde:
FUgitiiprincipium ejfe ; nudare inter cives corpora.

S I M U L
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E Os, qui ex incitatojuyc'aiUum ajfecfuumimfetiifcltccs

' riuttrimo/tiortim fuccejfm augurantur , toto plcrumque

esloerrare , dicere no?i'ahhorreo. Lcves enim ijlos acjlu-

Buantesjufe7:um ardores, ^J}abde hoc ac njeneratïdtim

rtmtïiraonnfacrum mtituaijihi operas tradere ,%'ix ii?tquam

comteri. Lojige quippe alitis lafcivi tjlim amorü , alW'S fa.iie

fed.'.ti co7.j'.igü fcopusefi-^ inngüque contruria. tiUinter fefcy

cuam rognata atit conjuncta. non abs re quis dixerit. Prti-

dcritcs utique ufuque edoeti , & i"t<^^ ^os z'ives, mconfultum

putant eam ?natrimoHiofbi copulare , cui quü in amoribus

nimisfefeJ^bmifity quamque dominam , heram , lumen, vo-

toriimqueftiorumfinem^ non minnes impte qtiam/lulte dppel-

Ltre y aliisque amatoris ac hyperbolicis 'ineptiii extallere folï-

ttts ejf. Itidicant enim vin prudentes niniiam ijlam dcmif-

jionemefftccreutmaritt dtgnitatem , contraclo tandem tna-

trinionto , male providt^ts adolefcens fujlinere non po(fit;

^idtandem ?fit facetm ijle amator , ridictth^ maritus, ut

iepidhioJlerHeinüus.

Seneca Oft.

Jttvenilis ardor impetuprimo furit,

Languefcit idemfactie , nee durat diu

In Venereturpi ; een levi-sfi.tmmx 'vapor.

Ovidiuslib. t de Remed. Amor.
Turpe fir c^ muiter^pmcit modo, protinm hojles.

SY vergrijpen hen f>rootc!l jrx, die dacr mejinen dat *ct noode-

lijck een goet lioiuvelijck moer zijn, als 'er twee gclievekcns,

die met hittige gcnegenthcy t malkandercn aenhangen j te fameu

komen. Men heeft T.ldengefiendat ichielijcke invallen van de

kalver- liefde den gcfctten (tandt en bandt deshouwe'ijcxecnigh,

hehulp hebben leng-bracht , maer mcnighmael het tegendeel.

Eenander oogrnerek heeft den echten en hechten ftaet , eenan-

dere de fwcvcndc en bevende minne. Veel ervaren mannen ont-

raden een jonckman in hoiiwehjck te verfamelen mettc gene aen

de welckc hy ficb door quiftigc bcleeftheyt van vryagie al te feer

heeft vcrpanr. Want hoe is 't mogelijck (fcggen ly) dat iemandt

de felve , die hy recht te voren heeft verheven tot fijn meefterfle>

princefle, ja goddinne (en wat een vleycnde tonge, vervoert door

dwafeminnc-nuypcn, meer weet byte brengen) dat (feggeniy)

hy de felve terftcnt daer na, als hooft en vooght, fal konncn ofte

derven heeten en gebieden ? cnoffchoonhy fulcx al derfde be-

ftacn, foo en is niet te vermoeden da: (y, dioinfoo vollen bcfit is

Van over al het hooi;hftc woovdt te voeren , (iikx 1-1 wilicn bjdeii

ofgedoogen j in voegen dat , de defe haer oude vryhcyt, den ge-

nen zijn nieu-vcrk; cgcn fccht pocgende voor te ftacn , uyt iulcx

niet anders cnftaet te verwachten, als van een al te bcicefden

vrycr, een al te gccke" jckcn man.

Arift. lib. 2 PvCth. Iwvcnes ex xorporeis 'voluptatibu-s ve-

nereispotijjitfium dcditi , eammque impotentesfunt ,
é"

inconftantes -^resque quas concupivemnt ,f.tji idiunt: Val-

dè concupifcunt,fedpr-cti/im conc^uiefcm7t;qui.t acut^s ha-

bcnt yoh!ptates,i2on longas,ut£grotantiumfames, (^Jitis.

Ecclef. 6. Vrknt , joo lang als 't dient.

C Peelt iemant met ajuyn, doch fonder hem te fchellen,

^ Soofal die niemants ocgh in eenigh deelontftelleni

Maer alsmen ó&fe vrucht van haren rock ontbloot

Soo wort het gantfch gefichr van enckel tranen root-

Veel menfchen zijn beleelt, en weten fchoon te praten,

JSoo lang fy voor een vrient geen hayr en moeten laten -,

Maer als het qualijck gaet dan is et uytgemalt

;

„ Men kent de vrienden bell wanneerder fchade valt.

Amicus certüs in re incerta cernitur.

C~^
£pe Icvi tractare manufit ctira , njiator,

•^ Stringcntilachrimislummarubratumeiit.

^uifacilem Liudas, (^ amicafrontefodalem,

Signafodalitti nufnfat aperta tibi ?

Dumjoca mifccntur, dum luditur inter amicoSy

JJ}era qut moveatjurgia, rarm erit.

Damnaprobantfocios ; tune cum dejure remittet^

Te cupientefuoy rejpice qualis erit.

En partagclicl^jambon i
cognoït l'üommefon compagnon.

Oüant avec l'oignon, je ne faifois que rire

:

L'amy, quand tout va bien, eft de bonnaire 5r doux,

• Mais il me fai£t pleurer, li toft je Ie dechire. Mais touche Ie de pres, voila un grand couroux.

AMICUS CERTUS IN RE INCERTA CERNITUR.
'\/ï -^i" nioralii , quam Theologici argumenti eft carmcn
-*-^-'- huic emblcmati adfcriptum-y nos id paulo aliter ^pro

fubjecta matsria, hic interpretemur. Cepa, lez>t brachto dum
tractatur,prorfi^sf'??fii>iishuma?:iiirinoxia ejt ^ durimpref-

fa , mox odore nares oculcsque offendit, Itaplerosque homi-

fies affeótos effe accufator ille fratrum , diabolus ivquam , in

perfonam lobt (heet in eofzlfmj caltide inclamat : nunquid,

inquity lobfruflra timet Deum ? nonne tu operibus manuum
iffiti'sbenedixiftt? Sedextendepaultdummanumtuam^ é'

tange et quxpoffidet ; mox infaciem benedieet ttbi. Eafane
tjl 7iatur£ humanefragtlit as, Deum , dum Uniter nos habet»

laudamm,Ji cajttget, ilicb i-oces impu, ac murmura. Verifi-

vie vcritas
;
qui fuperpetrofafeminatws ejl , inquit , htc ejlj

t^uiverbum.audit ^ continuo cumgaudio illudaccipit ^ non

hahens autem in fe radtcem, temporalis ejl^ acfactatrihuU-

ttone continuofcandalifatur. At tUy ne nos inducas in tenta-

tionem , Dcmine , potimquenobifcum age exzicrbo tuoquod

locuttnes {in Pfal. 8i>. 5-2.) Stjujitiiam meam profanaye-

rtnti vijltabo in lirga iniquttates eorum-, Mtfericordiam

Autemmeam non dtjpergam ab lis.

Ifid. lib. 3 de Sum. Bon. In projperitate incerta ejl amici-

tia, nefcitur enim anperfona anfeltcitat dtligatur

.

Proverb. 17.17. L'innnu an,y aime en tout temps ,
é' ff^f-

Jtra comme unfrere en la de(Ireffe.

NAdienhet gedicht op dit flnne-beelt meer op de feden-lee-

re, als op een Chrift elijcke bedenckinge fchijnt te trecken :

foo fulli n wy d'uyilcgginge daer van wat naerder brengen tot de

Ifoffe, diewyin dit deel verhandelen. Den ajuyn maer fachtjens

aengeraeckt , en geeft van fi.h geen quade lucht ; maer geperft

zijnde, quetftbcyde dcoogen en den neufe vande omftanders.

De menfchen meeft aldas genegen te zijn, pooghtdcn lafteraer

der broederen (den dny vel) waer te maken , in den perfoon van

den lijdtfamen lob : Meyndy (feydehy) dat lob om niet Godt
vreeft ? ghy hebt het wcrck fijner handen gefegent , fijn huys be-

waert , &:c. fiecckt u handt nyt, en taft hem aen , hy fal u fegenen

inuacnficht. 'tiseenfwackhcyt van veel menfchen, datzy,foo
lange hun faken wel gaen , Godt loven ; maer als {j eens hart wer-

den aengctaft, werpen ftracx, ick en weet niet wat, laftcrwoorden

tegens den Hemel. Het zaet (fcyt den mont der Waerhryt) dat

op fleenachtigc pbetfcn gezaeyt is, zijn defe , die het woort hoe-

ren, en ontfangtn het felve met vreughden, maer,den tijt van ver-

volginge komende, alsgren wortel hebbende , werden terflont

gcergert . Maer , ó Hccre onfen Godt , en leydt ons niet in ver-

foeckinge : maer handelt liever met ons na uwen woorde , dat du
door dijnen Propheet gefprcken hcbft (Pfal.89.3 2 J ^'^^ fy ""'J"
ghebodt nieten houden, foo wil ick hen mctter roede te huys

loecken, en ha-remisdaedt mei plagen: Doch mijne genacde en

wil ick van hu i niet wenden.

Ecclefiaftiq. 57.1. Ilny apoint d^amy qui ne die ? jefait

aujfi defes amis, mais tly en a telqui n'ejl aniique denom^

Et 'verf 5 . O mcfch^nte penfée d'oii es tu roulléepour cou-

'vrir de trompertetoute la terre !

D O M I-
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XXIX.
A U R A.

Niier haer -^acycn , moet kk dracyen.

TTOe heerfch isVenus kmt: het doet ons,rechte flaven,
-*• -'-luyft fo MejufFrouw wil, nu hier dan elders draven

:

Wy weenen allTe fchreyt, al zijnwy fchoon geruftj

Wy lachen alHejockt, oock tegen onfen luil.

Wy zijn tot inde ziel ten dienfte van de vrouwen,

Ach ! wat een vryer doet is niet als fali-vouwen

;

En wie van onfejeught dit ambacht niet en kan,

Die is in Venus fchool een onbedreven raan.

Dominae quo me vocat aura.

A D domtn£ nutum levü exagttatur amator,
'*-^ ^oque puelUfolet 'vergere, vergtt amAtis :

Kon 'uolucrüfummaqua vertitur dtnea turre

Promptlui aértai itque reditque vias.

Rideat tlU, movet trtjli mifcr ore cachtnnos

;

Floret, amans Utasproluit imbregenas.

Kos miferos ! Agimur vacuo ludthria. calo^

Abriptt Aurx vdgos, tiura redirejuhet.

Ou quejpire , me the,

T Asmalheureux amant I comme unegyrouettc
*—

' Tu tournes ca & la voluble 6c fans arrefte

:

Bicn que te foit efcheu un bien facheux humeur,

Encor fautü former a l'advcnant ton coeur.

JPerv^aerts Godt yvil.

V\/"Ie ftaeg het hooft verdraeyt nae dat de winden bla-

* ' Die plagmen over al te tellen met de dwafenj (fen,

Maer die in tegendeel wil horten tegen God,
Verfchilt van t eerfte quaet gelijk als dul en fot. ("ven.

Maekt deugt van noot, ómenfch, ten baetgeé tegenftre-

AVaer ons den hemel drijft daer moetmen henen fwevéj
Te fchicken fijn bedrijf, na God de werelt leyt.

Al is 't verandering, het is geftadighey t.

Quo non nuraen agit.

T) Erpetuo z-arta7is mens ej} intmica quteti,

Sintprocultngyrum quos levü aura rapit.

At nunquim "jartans mens ejl tnimica faluti.

Ah t'aleanty quibu^ fjtpcciore natajilex.

Mutandum tjtcumfatajubent, qutdfiulte Ucejfts

Ajlra. ? gtgna.nt/tus quo tibifajius abit ?

^uo te cunquepolus -vocat , hac, mortalU, eundum ej}y

Vertere conjilium^ nee levü effe, potes.

Changerpropos cfi du y>ray fage

En tcmps iy lieu Ic droit ujagc,

A Tous les accidens Ie fage coeur fe troufle,
^"^

Allons, amys, allons, ou que leciel nouspoufle:

D'opiniaftre 'coeur n'eft que facheux tourment,

On peut changer d'advis& demeurer conftant.

3 Efdr.4. 22. c^ 51. Oportet VBsfciremulieres invostmperia exereere.

Cicero .- ^am mtfer'iferz'it ! Cui muiter imperat^cui leges tmponit,pr^-

fcrtbit , juhet , vetat quod vtdetur : quinihtl tmperanti negare poteftt

ntlrecufare
:
pofcit, dandumefi; ejtcit , abeundum ; vocat y veniendum;

minatur, extimefcendum,

Ovidius; Imponit leges vultibtuillatuü.

QJJ O
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AnoiAefr opera, excoiifdio Senecx, neqaidinviii facia-

vim : ?u-c entm quijulfas diquidficit, mifer ej};fedqul
invKfts. Anhnt:'m itaqucjic compönkmm , ut , quidquidres

exïq_it id njelimtis. Nilgra ve ^ quSidf^pntiferimus. Nildic-

rum , quod fpcntc ftcimtfs. t't igiSur Accrbit.itcs multas ac

molejlias cvitcmai , co^jUia adcjenttis ac temperafiectenda

ftint. Oportet entm tunquani intALoriimjr.ctt<^ adidqttod ce-

ciderit, rcsfttits accon:modare ^ iKqmt PUto^ & quocunque

modo ratio id optinmm ejfe dixent.Tavport enim ccdere , ait

Cicero, idejl necefiitatifarerCy fcmper (apicntvs habttum eft.

Vliimuvi enim ac maximum telum nectjiit.ts , tiec aliud cjia

efftiiium eft, qukm i'elteqtiodtpfa cogit. tyEquum ejl, mi ho-

mo , ut ttbiplaceat ,
quidqutd D copU^-iertt. Conclttdamus ,

^ difav,ii.s cufKpoéta Vertdnd.pcr Aufon.

Faxis ut libeat , quod ed necefie.

Terent. Hec.

ifttidefip.pere,qui uhicunque optisfit^*niniu7npopsfleciere,

Vir<^. Natc deaquofata trahiirit retrahtintquefeqttamur.

Clet wel toe dat ghy geen dingen bedwongen en doet i

'^^leyt Seneca : want niet den genen die icmandc ge-

hobrl'aemis,maer weld.n genen dietegens zijn danck

iet doet , i6 ongeluckigh. 't is geraden , als de faken hacr

na ons niet fchickcn en willen , datwy ons ichickenila

de faken. Ons en kan niet moeyelijck vallen , foo wy
'tgcerne doen. Gewilligen arbeyt was noyt pijn : gewilli-

£(tn laft woegh noyt f^^ aer. Al ons voornemen dient ge-^

bogen te werden nadc voorvallende gelcgenthcyt. Kn
gefijckmen in 'tvci keer-bert (feyt Plato) na den loop van

de il-ccnen de fchyvcn moet u) tietten , rn lijn fpel aen-

leggen •, alfo moet onfc-n iiande! en doen na den loop on-

fes levens bc' eyt, tn telden over nieuwe voorvallen,

nieuwe rae.fl. gen genomen werden, ^ich na den tijr re

voegen , dat is , dv noot plaetfe 'e geven , is wijfe luyden

werck:wantno(:dtei is niet r'ontwijckcn, dan met te

wilkndatfe onsgebiet.'tIsbillick,ó menfche, dat'et dy
behage , dat Godc behaeght heeft.

LcotychiUi li quodam^quafiminus co7tfiknscJptnotatiis-,mti-

tor , inqutt ,fedpro temporum ratione , non ut vos. Pru-

Plut.inLacon.

dentis cnim cjl ^pro re natamtitare confiliaftne causa aU'

tem ftibinde aUiimficri itnconf-antia yttium ejl.

Pfalm. 119. 165.

Groote rrede h-. bb:vjc aie u^ri: ,cc^ l:jfh.bbcn^

DEweer-ha! ftaet en fwiert^hy kan niet flaende blijvé;

Hy laer hem vande lucht geduerigh omme-drijven:

Maer alshy eenmael treft d.n rechten hemel-wint,

Soo is 't dat fijn gedwael ten leden 1 ufte vint.

Gaet fuckelc , ydel hert , door alle Werelts lioecken

,

Doorgront al watter is doorfnuffelt alle boecken

,

Uw' dorfl is even groot , uw'hongsr ongebluft i

InGod , in God alleen daer is de ware ruft.

Pfeaum. 73. 28. 6lj4ant amoi ,

/^'Eftenvainquecerchons repos parmer, parterre j

^^Nos pallions , helas : nous font par tout la guerrc j

IN D O M I

"XHdex magneticm mifauam coi'fiflit ^nijitn feptentrionem

*"i'erfuijefe moverit , ac jnjidtts tllud pclare actem fixcrit.

Nufqtiam animo humano quies ^ nijt tnDeo. Kecentmaut
honorumfplendor , aut opum abmidantta , aut famapruritus
'ver&in animi tranquillitatem cuiquam prxfiiterit : ejufque

rei -vel naturalis ratio h^c redditur : anima infimta atque

£terna , in rebusfiititis hifce ac rfiomentaj^eis , ac cum tpfa

fymbolum nullum habcntibus , folai/um ac requiem qui inye-

vtat ? Konne unicutque nojlrüm, tntermcdias fxpe volupta-

tes, cumfuccurrit quhmjluxa, qukmfutüisjit i/la dei Bat10^

qua?n breyi defitura , naufeajlatim oboritur, ac txdtum om-
nium , quas hic yidcmM atque audimitf , iUnditiarum?tor-

femus utiqueplerumqtiepcftgaudia , ^ recordattoneprxie-

ritorum^fittura cjufdemgenerispariter yana^ non abs re.ju-
dieamus. Vtdemus entm ab omnï jnortalt fclatioprorfus nos

dcfittut

,

.
cum maxime fcLttio indtgcre nosfacit extrema ne-

cefttas. H£C cogitanti, cui ^precor, non excidat quidquidid
est deltciarum^ quod humanapromittit imbecillitas; quis non
effrratur adverigaudii auctorem Deum, in cujus dextra de-

lectationum plenttudo ?

Matth. II. 15?. Venite adme emnes qui Uboratis i ér i^ye-

ntetis requiem animabus i'ejtris.

Pfeaum. 7 3 . Sluelautre ayje au ciel? Or n'ayjeprinspUiJir

enlatcrrequentoif

In Domino quics.

"^^Vlla quics volturt qua turribas eminet altis

,

-*- ^ AV teneat reófurn , caittus a£la , viam.

£>ujtrimtu tn tenebrts tranquillipeelons arcem j

Et j male , dfjerjum qmjcuecapept iter

,

HicfII divitt.tsproponit , er alter honores j

llle 1'oltiptati ercdat inejfe honurn.

Falltmur heu Jjtatio T)em efi , Deus una quietis ,

Non alibtplacidtü commoda mentis erunt.

a^pprocher de Dieu tcfl mn hien.

Du monde les plaifirs font touts trempez en fiel,

C'eftdoncqle feul plaifir feconformerauciel.

N O CLU I E S.

DE melde van liet zcc-compas en ftaet niet flillc ,trnzy die

gedracyt zy op de noorc-ftcrrc. D.icr en is geen riiftc voor

het menfthcljck t^emoct, tenzy het ftivcdch vafl op Godtftelle.

Want noch den glans van hoog Ibtcn , noch overvloet van rijck-

dom, nochhct geruchte van ten I.ifFcljvken nacm onder den

mcnrchen,en k.in ons de ware gcru(tighcyi di s gemocts aenbrcn-

gen. En hier toe fchjnen (clfs natuerlij ke redenen te dienen-De

ziele desmcnCthen , alseeiiwis^hen oneynditjh zijnde, enk-m in.

dcfe tijdJijckeen hepaelde dingen geen ruÜe vinden. Voelen

wy niet ydcr in ons felfs , foo wanneer wy midden inde w:lliiften

deles wcreldtsfwcmmen ,cn datonsdan voortkomt debedcnc-

kinge.dat dit alles niet en is als cnckelen roock,die op een oogcn-

blick verdwijnt, dat wyals een walginge en tegenhcyd krijgen

van alle dat wy hier fienen hooren ? Na lijdclijckewellul} is den

menfche gemccnlijck aitiji (waermocdigh, als onrdeciende, dat

gelijckdefe voorleden blyUhap hacft is voorbyg'gien, dat oock

alle andere die noch lenltacndc ("ouden mogen zijn, van gclijcken

niet lange en (uilen diieren. Infgelijcx fi-n wy dagelijcx dat ons

den troott der menfthcn dan meelt onrg.iet, als wy, inden uy-

tcrücn noot ,mctfttrooft van doen hcblien. Wie, dit bcdenc-

kendc, en fal niet een kicyiiachtinge aenkomen , van alles wat

hier vcrmakelijck fcbijnc te wcfcnf Wie (rcgg'ick)en fal (ijncn

geeft niet verheffen, om na te fporen den gever van de ware

vrcughde, acn wiens recbteihant is bhjdtichap ter volheyt in

ceuwigheyt, gelijck den Pfalmift feyt Pfal. 16. 11.

Ons ziel^ een licht dat eeuünghfchijnt ^

En yindgeen rujtin "'tgeen verdii^ynt.

F U G A T,
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BYJaeghty mier laes ! 'r>erjaeght.

1^'Oyt kond' ick gunftighwoordtj'anRofemontgc-
•^ ^ winnen,

''^

Tot Floor, een rechte kluts,haer eens beftont te min nen.
Die ftont haer geeniïns aen, haermoederaiet-te min
Gaf aen den bloet gehoor , oock tegen haren fin :

Doen \\ as 't de rechte i ijt om op mij n ftutk te letten,

't Wik dat een anderjoegh vielin mijn eygen netten;

Siet 5 Floor is hier het fret , mijn Liefhet fchou konijn :

Sy wenfcht te zijn gevat, om niet geAat te zijn.

Fugat , non capit.

"1^ X7m ca.v/1 luflr.iftibit z'iz'erra, runicuhis^ hojlcm

^-^ UtftigtAt-, cilerideferit mtrapcde :

Morderi metuens Uqueü fe tradit habendttm.

S.tpe, lihor focio quodnegatyarteferes.

Anxta. virgofugit, cum rufticm irijtat amator

;

Et frutturprxda, , cui magis .tpta ma?iits.

Vicijli ,Jis cnptt Ireet, lepidiffima rerum,

Nmifmt tn votis^ ne CApiare, capi.

Tclbat les buijfons ,
qui ne prend les oijillons.

A yf*Argot fiiit Coridon, qui tafche dé la prendre

;

•^* -* Maiselle, pardefpit, aThirfisfevarendre:

La proyefuit de l'un, a l'autre prend la retz.

Voyla : un fot amant ne feit que de furet.

Soechrs -van kiwflen , Vmdtrsdes bedelficx.

/^ F fchoonhet gau Furet gaet woelen in deraerden,

^^Een, diemaerfatenkeeck, die komt het wilt aen-

vaerden

;

De blafer alchimift haelt wonder aen den dagh.

Dat iemanc van het \ olck ten nutte dienen magh

;

Maer hy is Ibndcr vang,en fijn beiloven keucken,

Al ro'^cktl'ejaren lang, en geeft maer vijfe reucken

:

De man vcrftookt lijn broek, het wijjf haer befte keurs.

Een ander heeft de baet, en hy de lege beurs.

Artium triftis janua.

T^ Um cogit vtverraferax exin Utchris^

^-^ Mox aliquisprjidam, qut 7iihilegit , habet.

I)}gef7!ope?ietras imxper t'tfcera terrxy

Dum mde quxrendo , chjrnice,perdis opes
j

Mtüta, quidem nobis non contemnend.x dcdtftt.

At-, mifer, hocnunquam-, qttodtibiqu,tris, habe's

:

Ignc licct c.ite.tty caret, ah > ntdore culn.'a,

Pyxida tu vacuamy cetera, vulgus habet.

'

D'int>ention neuye , pomt dega'm d qui la trctCpc.

QUe fert croupir par tous entrailles de la terre,

Et faire tous Icsjours aux niineraux la guerre ?

Ou nen ne trouveras, oïi n'auraspoint degainj

Un autre a Ie profit, & tu la vuide main.

HïEc Galatea apudO vid. 1 3 Metam.

ACis erat Fatmo, Nymphaque Simethide crettis,

Magna quidempatrisquefuiymAtrisque volujftaSt

Nojfra tarnen major

.

Hunc ego, me Cyclops^nullo cumfinepetebat -^

Necjiquitfieris odium Cyclopis, amorne

Acidis tn nobisfueritprxfiarnior , edam :

Par utrumquefuit.

ARTIUM



C Tc vos non vobis fertis aratra boves,

^ Et reliqui ejufdemfetite;jti£ yerfictdi in vulgus chymi-

corum non mepte dici foterunt , Jiea, quxex offtcinaijlitis

artis indtes prodcunt , conJtderemM . .Eaverojitne chryfo-

faia, id efi,ad anrumfaciend(im efficax ; Item an?ie cxemplü

*probari pojftt vere altquatido hac arte aurum factum effe,

necne^ non eji noftri injlituti hic inquircre. hxcjiquü veltt,

conjulat auctorem mag. Difq. lib. i . cap. 5 . Illudtantum hic

dicam j chymtcos quidem multa egregia , humanoquegeneri

plane utilia incidenter^ó" veluti altud agentes, tn ufum mor-

taliumprotultjfe , plurimos tarnen eorum , non modo nihil

ex arte tjia ccmpendüfeciffe^fedomnibus exhauftos prope

cladibus , omnium QS,cnosfacultatesfud's infumo ,Jitu , ac

fulvere , mi/ere affumpjijfe ; tdque ipji alchymix autores (jr-

fautoresy Geber , Lu/lus , ^ aliifatis indicant , cumfuos mo'

nent ne animü dejittuantur , quoties oleum S" operamperdi-

dijfe fife non raro antmadvertunti fedex integro philofo-

phari incipiant , (ita ijiijiudium chymicum fatis fupcrhe

tanquamper excellentiam , nuncupant.) ,^uid dicam ? fru-

Jirnfaptt , quijibifionfapit.

ARTIUM TRISTIS JANUA. &i

INdicn men recht wil inzien wat'er dagelijcks uyt dé

fmifle der Alcumiften voortkomt, men fal aen de lelve

defe vecrskens van Virgilius wel mogen toepaflen

:

Bat hetfchaepjernvo/legeefty

Dat de by' om honichfiveeft.

Bat den os uytploegen gaety

Komt niet tot der dieren bdet.

leken Wil bier niet treden inde bemerckinge of defe

konfte waerachtigh goudtkan voortbrengen, dan niet:

andere hebben daer van wijt en breet gcfchreven. Dit wil

ick hier alleenlijck aenwijfen, dat wel waer is , dat de Al-

cumiften wel veel nutte dingen,alsin'tvoorbygaen,heb-

ben ontdeckt : maer de nuttigheyt daer van komt de vin-

ders der felver minft te pafl'e , alfoo meeft alw atby hen-

lieden gevonden is j de vinders foo dier heeft gekoft, dat

vele van henlieden in ftof , roock , en ftanck haer midde-

len verblafen hebbende , eyntelijck totte uyterfte armoe-

de fijnkomen te vervallen, en door het onnodige te foec-

ken, het noodige quijt, geworden fijnde, hebben alfoo

vrouwen en kmderen naeckt en bloot ofop den dijck , of

A Rtcm chymicam,qud medicina ddminiculaturtfane lau-
•^^ do, ^ veneror^utphifiologixfoetumprAjlAntiffimum :

inventricem auri potabtlis : Jpiritus enim fubtiltffimos ex

metallis,plantis,gemmisque educens
, quofubtlliora , hocpu-

riora , ^ quopuriora , hoc efficaciora remediaprabet ^ c^c.

voor het gafthuys henen geftelt

Mart. Delrio. Difquif Mag. lib. i.cap, j

Interek tarnen h£c ars nonconyenit >nji opulentijftmis :mul-

ti enim hac arte depauperantur , ér i'^ cauft funt ut uxores

(^ liberi cogantur indigiio quaftufe fujlc7itare, idque veltpfi

chymicifcrtptores tejlantur : nam Geberynonergo^inquit^hac

fctentia egerm é"p'^t^p'fi conyenit,fedpotiu,s efi tllis intmica.

Pfalm. 39.7. Sy yergaderejz en leeten met Tvie '/ krifgen/al.

TTT" At lufl: het menig menfch met handé en met voeté
' *1 Hier in dit aerden hol,gelijck een mol te wroeten ?

Het gaet hem als het fret, hy woelt fijn leven lang

Enfiet, ey lieve, fiet;een ander heeft den vang:

De loon van fijn gewoel, en van fijnangftighflavcn

Is maer eenoude flet,om in te fijn begraven.

Rijft hooger, weerde ziel, en vry al verder fiet j

Dat ugeluckigh maeckt is hier beneden niet

Quod capis , alter habet.

E'
Cquid adhuc atris cajjut abdis, homuncio, lufiris ?

' Ecqutd adhuc viltpe^ora condis humo ?

Tu viverra tuis , tu fhentemanuque laboras^

Èt mox qutprxddgaudeaty alter erit

:

Alter erit
;
qui vina cadis depromat avitis^

Vah ! dabitur cineritritalacernatuo.

Sifapisy ergoputri tandem caput exere terra >

^u£que rapinequeantpr£mia,difcefeqHi.

Ecclef.4. 17. Uon ceilne yoytjamais ajfc^de richejjes , ^ nepcnje pointpoitr

quitfaVailk-je^pmemaperJonmdcbicn?

AQuoy te fert , mortel, par avarice , &: rage,
* Ne vois tu pas qu'aux tiens ne fers que de furet i

Parpeine, par labeur de confumer ton age? Lapèineeftfeuleatoy,unautreale banqiiet.

au o D CAPIS, A L T E P^ HABET.
/^Curashoroinum! O quantum eft inrebus inane!
^^ Hic tametfi liberis orbus , cenfum tarnen alteno ha-

redi nutrire non definit : tfie, cum diuparc'e vixertt , opibus-

quefamiltx congerendis <evum confumpferit^ quotfilios, toti-

<dem cadaver exjpeöfantes vultures circumfefehabens, tan-

dem exfJ/eBato finefupremum diem claudtt , ac perfionato

fietu nudus in terram abditur.Saladinus-yqui Synam^zjEgy-

ptum, ac Africa bonampartemfubegity vicinus morti, tn co-

ptationem hanc fierio defcendtjfe dicitur , acproinde fiupre-

ma voluntate voluifie , pro omni pompd fiunebri , tuntcam

tantum tntcriorem tn hajld fublimem offerri , cum acclama-

tione : Unum hoc ex domitore orientis reftare. Efifane,

efi, inquit Ecclef.^.12.. aliatnfirmitas peffima, quamvidi

fubfioUy divitia confiervata tn malum domint Jui : pereunt

enim in affiiclioncpejftnea. Sicut egrejfus efi nudus de utero

matrisfiis, ficrevertetur y
é" nthil auferctficcum de Ubore

fuo. ^uid ergoprodefi et, quodlaboravtt in ventum^ cunciis

diebus vttafuii? Cognoviytnquit idem cap.7,. ii. quod non

efifetmelius, quam Utari dr bene faccre tn omni vitd, hoc

enim donum efi Dei.

Luc. I i . StultCy hac nocle anima repetetur k te , qua au-

iemparafii, cujus erunt ?

De Imperatore Seyero memoriaproditum efi eumyCumfen-

Jimmortemfibitmmmere fenfiffet, linteum, in quo tumulan-

i/w erat,per caflra conto tevatum circumferri ,
é'p^rpraco-

Ach ! hoeydel zijn deforgen.

Die den armen menfch ver-borgen ;

Den dcfcn, al hoewel fondcr kinderen , en laet niet af fchattcn

te verfamelcn voor een erfgenacm , die hy niet en kent. Den ge-

'

nen, kinderen hebbende, mitsgaders lange en veel voor de fel ve

hebbende geforght, en heeft mc'nichmael,voor al fijn forgcn.geen

andere vergelding, als dcforge van fijne kinderen, duchtende dac

hy te lange leven fal : werdende dagelijcks van de felve niet anders

befien, dangeljck een Iteryende gedierte, vanecngragengier-

vogel: totdat hy tenlaetften , met ghcmaeckce en uytgcperfte

tranen, naeckt in het diepte der aerden neder wert gelaten. Sala-

dijn , die Syricn , ^gjpren, en een groot deel van Africa t'onder

heeft gebracht, gevoelende fijn tijt daer te fijn, na dat hy fich felfs

ernfielijckindciê bcdenckingehadde gegeven , heeft eyndelijdc

byuyterftc wille bevolen, dat men voorde bare in plaetfe van

pronck'klccderen , prachtige wapenen , ofte andere hjckcieringe,

alleenlijck lijn hemden-rock,acneen lancc gehecht, foude omdra-

gen : metccnbv-roep ; van de overwinner vanooften, isdit maer

alleen o vengh.' Dat is een boofe plage,feyc Salomon. die ick fagh

onder der fonnen : Rijckdom bewaert tot fchade , diens ,
die hem

heeft: want den rijcken komt om mee grootcn jammer. Gchjck

hy naeckt van fijns moeders lijf gekomen is , foo v.aert hy weder

henen. Wat helpt 'et dat hy in den wint gearbcy^t heeft ? alle fijn

leefdage hcefthy in duyftere gegeten, &c. Ick mcrckc, feydt den

fel ven, dat 'er niet beter en is als wel doen en vrolijckzijn.

nem edtcijujfijp ; En! ex ampliffimis regjit opibus, quoduni-

cum Sevcrus Imperatorfecum auferet.

F T I B ï
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Da hkr iDerflkkt , daer 'nerquickt.

TT Oe vremr fpcelt Venus wicht byna in aUe mcnfchê!
-*- ^ Alwarmy nier en wil datplagickeertewenlcheni

Els loopt het puytjen na dar veerd gli henen vliet,

En die hacr al; ijt volghr en wil de kleuter niet

:

Sy grijpt het beesj.n op, en fiet ! het most 'er fterven.

En ick, die hicrwn bidt, en kan het niet verwerven.

Ey geeft ons, foeremin, dat y eder een behaegt,

Ge>.ft dacr een vuyle poel, en biereen fchoonemaegt.

Tibi mors , mihi vita.

T Udisin hftm/tfiis, la/ctve Cupido^ medullii j

-—^ Arbitriumfrefrtt nullw amorii halet.

A'os quod aw/ttyfu-^tmttf ; quod nosfugtt , ijludamanm :

Durnproco^ rnvarn l^enteputIIa.fovet

.

Trijiegch ^o?>itr;,e nnhi morsy nii rana, cdores :

Afors tuA^fita. mthi : mors mea, vita tibi.

Tejunat or.t lacu, me rirjtnis ore rti^Ari j

Ergo tihicedantjlagna^puclla mihï.

J'un (-tpport d i\:utrc la mort.

t~^ E que n'eft- q\ie douleur au corps de lagrenouille,

^^ Gentile iVargotron medouccment chatoudle :

Prensnioypourton migm n: c'eftcarefTcrcnvain

Dn telqui n'aplailir en ta courtaife-mam.

Onder Yrientjchapsfchijn , h tquaetftefenijti.

T /".Anwaer ó teeremaegt, van waerfoolonfe treken?,

^ WaerisugoedetroUjU foeten aert geweken

?

Ghy biet dit kieyne dier u vrientfchap, foohet fchijnt,

Maer 'k fic hoe dat he: beeft door uwejonft verdwijnt.

Geen hont bijt eer hy baftgeen huys valt (onder kraken;

Waer druypte fonder v o'ck oyr regen op de dak'.n ?

't Is anders metten menfch. Hot feerhyicmant groet,

't "$ dickmael enckel moort al wat fijn 1 erre broer.

Inimicusamicuinfimulans inimiciflimus.

"1 7 Nafoyeti^ue necatque manu^ynum yirginis hoc ejl ?

^ Perfidajit^fidei qu,e modopignm erat f

Fr^xviafuntjlamma tfKntpr<evia/igna ruinXf

Ante nee ojfendit, quam Utret, ore canis.

K^tperimit, dum mulcet homo^ ridendo minatur
;

Blandafalutantis dextera , ^'iru-s habet.

^ti^is vigtl, autfapiens humanapericula xitet,

CHr>i nullam htcfaciantpri^^viafignapdem ?

Le pin tour
, Joubspret.xt u\.mour.

/~^ Ruellc douremenr tu couvesla grenouiUe,

^•^^Maisceftetrai/rep aind'unmeurte, las! tefouillc

1 homme malrufc! en tour qu ilfaidilment,

Menace quand il rit, & tue en carelTant.

Aufon.

TT Anc yolo, qu/t non yuU : i/lam
,
qu<ie yult, ego nelo

:

•*- *• Hanc amo, quime odit : contra hanc
,
quiS we amat^ odi.

Ovidius Amor.eleg. ly.

^uod licet ingratum
(J},

quod non heet acriiis urit

:

^htodfequiturfugto, quodfugit, tpfefequor.

INt
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"C^ R'-tii tllx longe acerrima c^- maxirtj} nociia,qt'.£ bonafidei

-*- atit amtatixjfecie fcfe infinuM : Adultos eaperdidit olim

^ 'tiunc , exemplorumqueplena. omrnn.. lllud i?2j!gtie , apud

Guicciardwiv/ij Pctri Aledtcti, inqaüm,fimuUttom (jr actu

Alexandrtfexti mifere circunjfcripti'y de qm hoc tAntum di-

cam, cum eodevi auctore , er ifjis -jcrhis ; era nato commu-
ne proverbio, nella cortedi Roma, ch'il Papa non faceva

mai qiiello chediceva , & il Valentino non dicevamai
che faceva. Pcnculoftmi me hcrctde ! genus horninum , fia-

tuf» exitiogeneris humani. Audacfcr Alachiavellns, infe -

culi dedecui^ fivede per experientia {jnqtai) ne noftri

tempijPrincipi haver fatto grand cofe.chidella lede han-

notcnuto poco conto , & chi hanno faputo con aftutia

aggirareicervellidegUhomini & aquello.chihafaputo

meglio ufarela volpe, è meglio fviccefib. F.t/Ieris^f.tchi.t-

le/Ie. Pl.itonem /ludiamU'S qttt fidcmfundamortum focieta-

tis hun'.an£ ^ perfidtam lero ejt<fdcm pejiem ejfe dixtt; dr

Ciceronem,majarcs cum quifociumfcfeüijfet^iHqHittlle , tn

•virorum bonorum Kumero^ habendum nonputixrunt.

Plin. lib. II. cap. 2. Periculojioresfimtfontes , qutlym-

pidii iiquisbUridientes, octdu tarnenper7imem afferunt : mi-

nusformidandi , qm ipfa fj>ecie tejlantur aquas effe fugten-

das : ita diffuilnu 'vita.ntur maU,qu£ boniprxtextufallunt.

't T S 't alderfchadelijckftebedrogh dat onder het deck-

fel van vrienrfchap weer in te fluypen.'t Vergifis aen

niemant beter integevrn, als aen die gene die hetfelve

voor een genees-dranck acnnemen. Van openbare vyan-

den is te wachten, maer wat raet tegens defe, die met een

ghedacnre van vrienrfchap vermomt , ons aenkomen ?

't Was licht voor Alexander de fefte , Paus wefende , en

vrienrfchap veynfende , Pieter de Medicis te bedriegen,

fonderliiige dewyle van hem gefchreven wertj^^ï/ hy noyt

en dede, 'tgene dat hyjeyde , en van den Valentiner , dat hy

noyt enJejde ^''tgene hy dede. Dit is een forchelijcken hoop,

geboren tot verderf van 't menfchelijck geflachte : en

evenwel derfMachiavel wel fcggen , dat de Princenvan

zijnen tijt, die door veynfenaen andere het hooftheb-

ben weten te verbinden, beft gevaren zijn. 'tisraes, Ma-
chiavel. Hoe veel beter fprceckt Plato! Trouwe(fey t hy)

is 't grontftuckvan 't borgerlijck leven : maer het bedrog

loont eyndeljjckdjnenmeefter.

Diog. Lacrt. Nu/Ufunt occultiores tnfidis-, quam h*

qu£ latent inJimuUtione ojficü , aut in aliquo necejfttudinü

nomine. Nam eum quipalam ejl adverfaritu, factie cavendo

1'itarepotes. Trojanm equm ideofcfellit ;
quiaformam Mi'

neri'£ mentitta ejt.

lacob. I. 9. V-én broeder dic yernsdert is , vo.me injijn

hoogheyt j En die rijck is , rocrKc infijne "vemederin-

gc ; "^ant hyf-.l als een hloemc des grns y>erg.ien.

E En kicker in het werm fal in der haeft verfticken,

Een kiecken in het werm fal in der haell verquicken;

Siet ! als de gulde fon doet haren ommeganck,

Een bloem geeft foeter reuk, een krenge vuyler ftanck.

Soo God den boofen placght, hy ial den hemel trotfen.

En ftijgen in de lucht, gelijck de ftcyle rotfen

;

Als God den vromen ftrafc, hy leyt hem in hetftof

:

Siet 1 dat den eenen doot, daer keft een ander of.

Bonis , nil nifi bona.

C ifoveas, tepido crefcet ttbipiillu^ in ovo,

^ Squaliida,fifoveas,ra7iacaloreperit:

Mors ran£ calor efi ; pulloque,fovere,fa'vere ejl

;

^odjuvat httnc, tilt trijliafata ttiltt.

Exitiumpeperit resprojpcraf£pe nefandis^

Fatijla Deum clamantfatafavere pits

:

Dumptinis, Betps alme^ malos, pent impiaplebes ;

AdjHvat, affigtt dum tua dextra, bonos.

Ecclefiafte. 8.5. Le cceur duf-ge comift Ie temps , i^ Ie moyen quon doit tenir. Car en tont affaire ily

a tcnips i^ k nioyenpours i*y conduire , autremcnt malfur mal tombefurl'homme.

QUi couve Ie pouflin le fauve , la grenouille

lamais fetröuve bien,fi non, quant on la mouille;

Icy eft bonne& Ia mortelle la chaleur.

Ce, dont Ie jufte vit, mourir faift le pecheur.

BONIS, NIL NISI BONA.
DEn gefonden , feyt den Medecijn , is alle dinck gefont : dca

goeden.fcyt den Chriften,is alles goet. Die wil dat hem niet

quaedis over enkome, die maecke dat 'er niet quaedts in fijnen

bocfemenwoone. Die wenfcht dathcm niet als goet en foiide

bejegenen, die dragc forge dat hy felfs al voren goetzy : Niet

dat men hierdoor vcrft.icn moet, dat den Godtfaligen niet als

voorfpoctenvermakehjckheydt van Gode toe werdt gefchickt:

maer veel eer dat alles , beydc goet en quaet , bitter en foet , den

Godtfaligen ten goede bchulpigh is , en eyndelijck t'fijnen goede

uy tvalt, naer de trooftelijcke leerePaiili R.om.8.2 8. Het quaedt

(feyt Molinarus) dat hun overkomt , gcwert hun tot goet , hacc

lichamelijcke armoede gcdijdt haer tot gccftelijckcn rijckdom :

hun ballinckfchappen tot afl'onderinge des\verehs,'t affetten van

hacribten, brcngtfe naerdertot Godt , hun vyanden zijn haer

geneesmcefters, en dryV^cnfe tot meerder vrcefc Godts ; de li-

chamelijcke licckten zijn hungecftclijckc gcncfingen ; eyntljck,

de doodt felfs ishunccn inganck tot het leven. Een en hetfelve

vycr, fcydt Auguftinus , doet het gout blincken, en de ftoppelen

roockcii: eenen vlegel morfelt het ftroo, en fuyvcrt hetkooren.

Een en de fclvc.firaffe beproeft , en reynight de Godtfalige ; ver-

woed daerentegens en verftroyt de goddcloofe, &;c.

ho?ji autemprecantur& Uadant : tantum interefl ne qualia^

ficat, eltquat : malos damnat, vafiat& extcrmtnat ; unde in fed qualis quisquepatiatur. Nonpart modo exagttatum, dr

eadcm afjliaione malt Deum dcteflantur & blajphemant : exhalat horrtbtliter coenum,dr/ttaviterfragrat unguentum.

F » INTER

^ Anis^ ajunt Medici-, omniafana. Bonis, ajunt chrijliani,

^ omnta bona. Siy ut nthilmali tibi eveniat cttpü , ut nihil

malt in te refideat , cura. Si ut omnia bona tibt conttngant

optes j ut tpfebonusJisy operam da. Non eo tarnen h£C refcrri

'uelim, quafi Beits nihil ntft Utaac fecundapiis ttnmittere

foleat: Sedpotius quod Deum, amantibus ac k Deo amatis

Of-nniain bonum adjumentojint , exfententiaPaul.Rom. 8.

2§. Leur maux {t-aquit Molin£us) leurdevienent biens,

leur pauvreté corporelle leureft uneDeité fpirituelle;

leur banniffements leur font fuites de monde ; leurs

efloignements des honneurs, leur eft un aprochement de

Dieu ; leur ennemis font leur medecins , & les obligent a

craindre Dieu ; les maladies corporelles , leur font cures

fpirituelles ; leur mort enfin leur eft une entree en la vie.

Fintamu-s ergo cum.

Auguft de Civit. Dei lib. 4.1 . cap. 8.

Sicut in uno igne aurtim rutilat d^p^l'-afumat^fub cadem

tribulaJlipuU comminuunturyfrumentapurgantur j nee ideo

cum olco amurca confunditur , quia eodemprxlipondere ex-

prtmitur : ita una cademque vis trruens bonosprobat ,puri'



<J+ INTER M A N U M ET M E N T U M.

XXXII.

Tujfchen hant en tant , nieckt y>eeltefchanJ.

1"^ Eproye die ick jaeg heeft wonder vreemde ftreken,
*-^ Heefr,ick en weet niet wat-om lullen aen te ftcken -,

Sy fweeft my voor het oogh , ja fchier tot in de monr,

Maer a1s ick naerderkoom foo wijcktfe nadengront:

Dies word' ick bijfter graegh, ick reyck,ik blaes, ik hijge,

Ick happ' ick grijper na, het fchijnt dat ickfe krijgc

;

En iletlnoch ghptfe wech,dies \ hert eylaeslmy berfl;>

Doen ick was aldernaeft, doen was ickalderverft.

Inter manum & mentum.

T) O/? vartos tandem, qui mepreffere Ja boresy

Obtigjt hdc oculisfrxda. indenda meis

:

Hanc feqtior tngentt conamincjamquepropinquo,
lam crepitant fautes , jam mihtgutturhiat.

Sed, dumcapturtens vcfitgiaproximajiringo.

Ah ! reliquum video nilmtht, prxter aquas,

Som?üat heu ! vtgilans, é'fe quoque ludtt amatoty

BuUa, vapor, nihilejl ,fe quod habereputat

.

En Amour , en coiirt , tf a/a chajje^

Chaam neprendcc quilpourchajfe.

A/f Aint fot s'en va criant, ma belle fe va rcndre, (dre.
''-'-* Mais tout eft au rebours , lors quand il la veut pren-

Le chien tout plem d'efpoir croit qu'il a pris Toifeau,

Mais a la fin helas ; ne prend rien que de l'eau.

Tdek hoop , ypakenden droom.

TTEt wilt-braet dat ik wenfch,datjaegikmet verlangê,
*-^My dunkt fchier even ftaeg , my dunkt het is gevan-

Ickilehetmet vermaek,ikfie het voormy ftaen, (gen,

Ick hyg', ick happ', ick hoop, ick hebbet -, 't is gedaen

:

Dit roep ick menighmael, maer als ick meen te grijpen.

Dan IS 'et enckcl droom, en niet als leure-pijpen

:

Eylaes i itk hebom niet mijn nutten tijt gequift,

Ick meynd' ick haddet al, en nu is 't al gemift.

Spes chymica , vigilantis fomnium.

T^ Um'volucremfcquitur,dumJpejam devorat efcapt,

-^"^ Diim canü inprxdamfervidm ore ruit^

Guttur k latrantis, niltale ttmentufaüitt

Sequepaludofogurgite mergit anas

:

Ergo mijer^pradamjludio quicaptatinani,

Ora refertfolüplena molojfu^ aquis.

Sit canü hic,ficlafub imagine, chymicus, hojpes,

Spes cutfemper adefi-^ res cutfemper abtjl.

Il y a difference entre ejpoir ^ aToir. .

T E chien qui femble avoir pris Ie canart a nage,
*-^ Le voit aller au fond, plein dedefpitöcrage;

Pendant que TAlchimifte efperc tout avoir,

Helas ! rien ne retient qu'un fol& vain efpoir.

Lucret. lib. 4.

Potiundt tempore m ipfo,

Flitcluat incertis errortbu-s ardor amanturn.

Ovid.
Fallitur augurtofpes bonafapefuo.

SPES



SPES CHYMICA, VIGILANTIS SOMNIUM. ^J

C Pci dtimKüsfiquifquam, ccrtu chymicas ,Jïre Jlcumi-

^ f}a, nunctipandm
efi.

Nam^ftcui unquamyerba dedit lu-

l/ricaUU Dea, idhutc hcminum oefieri conti?igereyttfm docet.

Spcm enhn magü i^fum., ut Lnti -verbü utar^ quamfpci cau-

fam intuentur. Nam qtiamyis plurimi co rerumfcfe peryc-

ntjfe conjlantcr a[iquai:do affcrerent , utJam emerfurumfx--

tum illum aurettm , lipideniy inquam ^philofophicumfleno

ore inclamdrcnt ; nthdomimtfpotiundi tempore in ipfo , tm?-

quam coryi hiantes dcluji , uidertmt , nonfme aliorum rifu,

acftio luciu , colLxpfamin cïneresfacem : idque licetillis ite-

mm atque itcrum contingat , abmcepto nihilominn4 non di-
' rnoyentur , jed indtes noyafpe inefcati, identidemeandcm

fèrram reciprocare -non dejinunt. quidmïrunt? cumpropofiti

iftam tcnacitatem in pfincipiU artit ponat Geber , propo/ito

Uborutnprxmio , ex AngurLlli tejlimotiio , ut yelminima. Lt-

pidisparte, ^
Argentum mcdóvivnmfiforetrcqiior,

Oinnc vei immcnfum verci mare poflet in aurum.
Bicamtti cum l'olybio , non eljefapientisprtzfidere conjèanter

us,qu£ aliter eyenire nata (imt.

Cicero 5 . de Orat.

Ofal/accm hominumfpem^fragtlemquefortunam ! é' inanes

nojfras contentiones ! qux in mediopfaciof<tpefranguntur

(jr corruunt ; Cr ant^e in- ipfoportu obruuntur , qukmpor-

tum contingercpotuerunt.

ÏNdicnder crj^ens een vocflcr-kindt vm liope te vinden is

,

fceckerlijck den Alciimift moet voor fulcx gclioudcn werden t

want acn niemant en hcch oyt defc glibbcr-gladdc Goddinne fbo

fecr den honigh om den mont gcfJrcken , als acn dele foorte van

mcnrchcn, dcwelckc, fchoon fy-lieden hun ten dicpflen mcnigh-

mael inbeelden tot bet liooghtk van hircnwenii.h gekomen te

zijn , en allen oogenblick dien wonderbaren ftcen, in lijn gcbeelc

volkomenthcydc , voor haer meyncn te ficn : evenwel nochtans,

a's'topecntoeorijpen komtjfo verlieft fich veeitijts hacrgi-oote

inbeeldingc alstud'chen bant en tant, doch wederom , gckctelt

door (ick en weet niet wat) nieuwe hope , gaen weder en wedef

acn, nadclcfle van haren Geber.die vooreen grontftuck van defe

konftc fielt een onvermocyclijckchals-fierckighcyt, belovende

tot loon van alles dien wonderbaren ft:cen , daer haren Poet Au-

gurcUus aldus van fchrijfc

:

Schoon alde Zee quickzilver Ti>aer,

En datghy, in haer diepten, ?naer

Eenjlucxkenfleens eens iverpcn "Wout-,

De gantfche z,ee ivaer enckclgout.

't Is beter, metwyfe luydcn, fich niet te fecr te verlaten op

dingen , die gemccnlijck altijt anders » alsmen meynt , uytvallen»

C-///^ghy naer een faecke tracht^

Hoe de hoop u meer belacht,

Hoe dejpijt u dieper bijt.

Als het hopen u ontglijt.

Francif. Guicciard. Hift. lib. 4.

Tlcrumque homtnum proprium eji quod ratione difficile co*

gnofcunt , idjibi cupiditate (^ fpefactiefingere

.

Rom.7. 24.

lek elkndigh mcnjchel stie Jal niy VeiloJJen Tan dit li-

chdcm des doots? Ik dank God doorIcjum Chrifttm.

T Ck lagh eens uytgeftreckt in bangheyt mijner zielen,
*' Ick fagh een open graf, de dcot was op mijn hielen,

De helle ftonc berey t, als met een open monr
Sqo dat ick (waer ick focht) geen raet of ruft en vont.

Maer in den meefttn noot doen is my trooft verfchenen.

Mijn druk (dank hebbeGodt) mijn kommer isverdwe-

iiiqt; als het diepfteleet tot aen de ziele rijft, (nen>

Dat even is de wegh die ons den hemel wij ft.

2 Tim. 4 16. hliiinemaaj^ifté en mapremiere defenfe, ains tous m'ont ahandonnéi

Maislc Seigneur m'a affiflé^ m'a (onifié.

Inagone,liberatio.

QJJampropeme Stygio nupercanis ore vorabat f

£)ukmprope tartareisfaucibus efcafui

!

Sulfureo afjlabant megutturapanda njapore,

Pfxqtie meis oculis mlnijifunm erat.

At Paterommpotensy medtls mihiporttts in undüy

La(fafalutiferispe£lora texit aquis.

Mens, age,ponemetHS ; qua ducit ad^ethera caliest

Nefcto quid, trijli de Phlegetonte tcnet.

T A mortme talonnoit, il ne falloitja guerre,
-*—

' J'eftois tout englouty de l'infernal Cerbere,

IN A G O N E,
(^ Celeratos ingcnti plerumque improboquc fomnofrui , ac

*^ in utramque aurem dormire -jpios contra dtffidio interna

èxagitari. quidmirum ?

Parcere fubjeftis, & dcbellare.fuperbos

(yprincipt hujus fecult,diabolo mquam,fole7tne e(l . ^uam-
diu entm robujltis i/lepcffcjj'ioni fux i7tcumbit , omnia tbipU-

cida ac tranqutllafimt : atfimulatque fortis fortiori fuccu-

buit, omntain tumultufunt , cuniiaquefurfum, dcorfum

aguntur. ,^idte cxcrucias, mens pta ? Non expeccato fen-

ftisfeccaticjl -jcorruptionemtuam nonper corruptionem,fed

exgratiapcrdpis. Timor entm Dei eodem modo vulncrat,

inquit Augnfltntts , quemadmodum mediciferrarne7itum ; td

putredtnem toUit , O' videtur quafi zndnus atigere ; nam
dumputredo ejfetin corpore,minus erat vulnus.^fcdpericulo-

fum ; accedit ferramcntum Media , minus dolebat tllud vtd-

ni'tsy qukm dolet modo, ciim curatur. Sedideoplus dolct ; ac-

cedente medicina, ut nunquam doleat,fitccedentefalute. Pc-

riculofum fortiffimis impcrat dux. Nmtquam impugnari

debilttatis e(}.^

lacob. i.ls. Beatusz'ir , qui ftiffert tentationem : quo-

niamcumprobatmfuerit , accipietcoronam, quamrepromi'

Jit Deus diligentibm fe. Bradfort.

Siadfupcros iter tendere velis, adinferosprius navigan»

dum eJi : curtBAenimDeioperafunt in mediis contrariis.

Parmi Ie ficl amer fuis tout confit en miei

:

L'enfer faut coftoyer, qui veut monter au ciel.

L I B E R A T I O.

TEn is niet te verw onderen , al fien wy fomwylen de goddc-»

loofcgcrufi , cngoedts moets daer henen gaen : de vrome

daerentegcn met innerlijcke aenvechtingen gequcit te zijn. Nie-

mant en doet oorloghc acn , de gene die hem ondcrdanigh zijn

;

den duy vel en beftoockt niet de gene , die hem airccde de over-

hant gegeven hebben. Soo lange ais dien ftcrcken gewapendcn

fijn vaten bewaert , foois't al in ftilte : macr als den ifcrckcn

vanecnftercker befireden en overwonnen wcrdt : dan is 't al in

roere. Wat quclt ghy u doch, Godtvreefende ziele ? Ten is niet

van de fonde,dat ghy u fonde gevoelt; 't is van Gods gcnadc.niec

van uwe verdorventhcy t , dat ghy uwe vcrdorvcntbeydt gcwaer

wert. De vreefe des Heeren quetft den menfche , feyt Augufii~

niis, opdefelvewyrc, gelijckdc vliem dr "tterbuyle; fy fchijnt

we! de wonde grootcr te maken , maerly jaeght 'er den etter en

draghtuyt; want terwylen die vuyiighcydt noch in het lichaem

lagh , was de wonde , 't is waer , wel kleyndcr , maer veel forge-

lijcker; fy is veel pynelijcker,nudaerdcvliembykomt,aIs te vo-

ren eerderden mcelleracnquam : maer fy is dacrom pynclijck,

terwylen datmcnfc mceftcrt , om datfc niet meer jwnclijck zijn

en foude allic genefen is. Een velt-overfte fendt fijn kloeckfte

gafien, ter placcfen daer het gevaer aldevheetftis. Nimmermecif

bcftrcden te werden is een tcycken van (wacklieyt.

Niemant treet* er ingevecht, metfijn knechtj,

Ai'aer met die hem tegenfireven

:

Die denduyvcl-^ederfiaen , tdfihy aen ,

Niet die nafijn -wetten leven.

F 3 TURPE
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D!

Germpelt ipel , en rrijt niet Kpel.

E roos, daer menig dier quam eertijrs om gevlogen,

Staetmi, e\laes en treurt , van niemant aengetogen,

Geen \vitje fit 'er op, geen hietje * fuyght 'er aen.

En vraegjcjwaerom dar-baer bloemtjen heeft gedaen.

Pleeght liefde, foetejcugt, en (lelt u om te paren,

Dat is her rechte wit van inve grcenejaren j

Mint eer u bloemtje ruyfr, ofna der aerden duyckt >

U befte goet \erflijt al wort '^t niet gebruyckt.

*
't Is den acrc vandc bycn op geen dorre roftn ofbloemen hacr te

Turpe fenilis amor.

"U* Rondibiti irriguisy vioUsque recentibu-s hxret-,

*- Pero^ue novos flores Uta fugantur apis f :

Siqua rofa tfi, qune laffa comoi collumque remifity

Prxtertt hanc, dulces neepetit mdefa'vos.

Nullm amar.s cafiis datforea. fcrta capillü.

Dat vetuUfronti b/ijia nullus amaris.

Txrcitcforf9;oPt nimium difipxrcereforma,

TurpepuelUfenex, in[ene turpü amor.

-j- Apcs a marcidis floribus abftincre foknt : mortuis, ait Pliniu»,

Viei'k Jleiir gijl fans bonmur.

Amais voit-on l'Amourjjamais voit-on I'abeillc

Aller cueillir fon miei fur role trop vieille :

Allpres la frefche fleur la mouchcfaift fon tour.

A l'aage verdekt convient Ie doux amour.

Sen. in Proverb. Jm.trcjuvenifrucfus, crimenfcni.

GloflaCorp. Gallic.

C'eflchofe AuffifolLiftre de "uotr Ie gmdarmeqtd va au ba-

Jion^ quePamoureux qui nepeut marcherfans atde.

I

Geen dorre blom , is -^elkkoM.
.

'\T7'Anneer de verfche roos eèrft uyt begint te puylen,
' ' Al warom bloemen vliegt dat fockt'erintelchuy-

Maer alfle neder helt, verwonnen van den tijr, (len

;

Soo komt 'er niet een bie die haerom honigh vrijt.

Siet daer een oudr gcbruyck ontrent de groote ftaten;

Het rijck dat onder leyt dat is terftont verlaten ;

Een yder wijckt 'er van, oock die het eens verkoos

:

Men foeckt geen hcnigh-raet als by de verfche roos,

fetten. Plmitis.

In caducum parietem non inclinanduiiï,

A Rcanasproccrum technas, (^principis artes

^

•*-^ luraque regnandi nojfeputanturapes :

Floribtts ha mtidisy vtolisque recenttbus harent^
Languidafiqua roft ejl-, incomitatajacet,

(Sceptrafuperba itbant^ fuut ^fuafunera regnü,

Non homini ta?itumjlatfuafxa dtesj

^j^idtibi cum miferis ?feliciafwdera quare j

Langutda^ erede mihi^nilrofx meilis habet.

floribus ne quidem corporibus infidun:.

V>c ro[e fleflrie nul/éfeucie.

T Arofequijachet, la mouchea mieine touche;^ Mais la gaillarde fleur baifotte de fa bouchcj

Voila un traiftd Eftat : labcille nousapprend

Que joindre ne fe faut au Prince declinant.

Horat. Dejine, dtdcium

Mater fai'a Cupidinum,

Ctrca luflra decemfc&ere molltbus

Tam durum tmpertii. abt

^u» blandajuvcnum te revocanipreets.

N E I N



NE IN CADÜCUM PARIETEM. ^7

J JOmmes Politici cum de fxderibmacfoctetatihtts Prin-

-^ ^ ctpi vel ReipiibUc.i qu.treyidis ac metmdis , deliberant

eodemfere modo
,
quo Photram cor.im Ptolom^o contra Pom-

pejtitfij ratiocfaan folerit,

Dacpocnaslaudatafides, cumfuftinet, inquit,

Quosfortuna premie- Fatisaccede, Deisque,

Et cole felicesj miferos fuge.

Oriënterti folcm adornre fokatmaxima bellaarum ; Jic (jr

A/agnatcs. In caducum quippe parietemftquis inclinet ,
é"

ipfum ruere^ cfparietcm ei-'crtere,mutuaquefeJc'rui}tacon-

fcerefepe compertum ejl. Ccrt} tam inpublicis^quam mpri-

vatisnegotiis, quocunqucfefortuna , eodemetiamfavorho-

minumjefeinclinat , ait Trogus.

Nulla fidesunquam miferos elegie amicos.

In quam domtim , niauiunt , 'vcjpillones 'veniunt-f Jignum

ejlfunerls ; retpublic^t labcntis , ad quamfulciendam adhi-

benturfociidtbilcs , ac mtferi ;
quxruhtii

Qua cum genre cadant.

Soctetatem autcm ci'vilemjam ab tnitio utilitas conctvit,

é' continet, att Philofoph.

Lucan. lib. 8 . FAtii aceede , delsque;

Etcolefcltces , mtferosftige.

Lipf.Civil.Doa.lib. <5.

Socios legifuadeam qm uttbHes c^ yiribu-s , c^ loei opportu

C Taets-luyden , foo wanneermen in bedcncken leydc
'^ wat verbonden en vricnticliappcn voorPrincen gera-

den zijn ,ofc niet: plegen vcelrijrs te rcden-kavelen,ge-

lijck Lucanus fchrijft dat Photiniis, in den raedt van Pto-

lomeiis Coninck van yEgypten , teghcns Pompejum ge-

daen heeft, aldus fprekende

:

Sooghy li-ilt mcijgcnulven Stact

Met iemant dien het qualijckgaet,

Sooivcetdathjrnetjijnen'val

U Itcht daer henen treckenfal:

Bii-sfoeckjeniettez^tjnbejpot

Soo zioeght u by het bejle lot.

De elcphanten zijn niet gewoon anders , als eenryfende

fonnc aen te bidden : de Groote volgen den aert van dat

groote gedierte. 'tis forgelijckopeenwankelbaren muer
te fleunen , mits men lichtelijck den muer foude doen
vallen, en felfs <.iacr onder blyven. 't Zy in gemeene, 't zy

in byfondere faecken , werwaerts 't geluck , derwaerts

draeytcnneygchaercockdegunftc der menfchen. Nie-

mandr, die vnentfchap focckt, voeght hem by den elkn-

digen. Om onderlinge nuttigheydts en voordeels \ville

woonen de menfchen by malkanderen : de ecne handt

wafcht de andere , om datfe felfs fchoon foude werden :.

den man neemt de vrouwe,de vrou" e den man iederom
nitat'^e, 'ejfepojfint : nam mfrmis aut mifëris quUtcjun- eygen gemacx wille. En hier in b.ft iet den bant des bur-

„^ ? gerlijcken levens, feydtAriftotcles.

I Tim. 5. 9. De y>rouvcen datjy in reynen kleede haer

jcben "pcrciercn mctjch.iemte en matigheyt , ^c.

^~^ Y klaegt ons moye Trijn, en toont u gants verbolgê
^^ Dat u tot vuyl bejagh de Venus-janckers volgen >

Wel, kint, na mijn begrijp, het is u eygenfchultj

Ghy zijt te veyl gekleet , en al te wey 1 s gehult

:

Éy let eens hoe de bicn ontrent de rofen fv, even

Terwijl zy harejeught foo weligh open geven j

Let hoe in tegendeel het dorre bloemtje ruft}

Siet ; aen het fedigh kleet en wrijft geen vuyle luft.

Ecel. 1

1

. 4. Ne te ghife point enparures d'accouftrements , il^ ne i*e(icl;>epo'wt au jour de lapompe,

LA fine mouche-a-miel , & Ie defir lubrique L'abeille ne s"aflit fur langoureufe fleur

:

b'en vont d'un pas cfgal , pareille eft leur pradique ; Le fol araour ne touche a ceux d'un humble coeur.

A U F E R R I M U R C U L T U.

WEeft (feyt een van de Oude) matigh in kleedinge,

gerneenfaem in fprake , heus van monde , eerbaer

Aiiferrimur cultu.

C Currapudicitiam ne quis tibi 'voee lacejfat.^ Confiiiumpofcis féipe ^ Irypheenameum:

Adjit ubiquepudor ; cajlique modcjlia 'vtiltus ;

Hac Ufciva ma-nmjijlttur arteproei

.

Afuita "uagatur apis, denfojlrepit agmine crabro^

Dum rofapurpurco jlorefuperba nitct j

Condat opes j alio mox turba molcjla voLibtt,

Etfua melia rofis intemeratamamnt.

T^ Stocidtumodicm {aitex Antio^uis aliquis) fermonefa~
•*--' cilis, oreprobo^ animo i.'erecundo. Honejlumfane ei vile

ejl-, inquit Romantik Phibfopbus^cui corpus nimis carum ejl.

Hincuirgincs Vefiales , eleganticricultuac -vejlitu decora-

tas, infujpicionem inz-if£ %'irginitatis vocatas olim k Roma-

nisfutfje , legimas. ludicabant enim virtprudentijftmt non

gerneenfaem in fprake

vanherten. Diete veelhout van Hjn lichaem, hout wey-

nigh van de eerbaerheyt, feyt Seneca. De nonnen van de

Goddmne Veda werden by de Romeynen in verdacht-

heyt gebracht van oneere , foo haelt de felve eenige uyt-

modo tacitum indicium mentis non fatispudic^^verum etiam wendigheydt in hare kleedinge bcftonden te betoonen

aperturn lenocinium viefiibtu inejfe , quo lafcii'ijuyenum V'ant fy oordeelden dat het uytmuntendecieraet, niet al-

ocultalliecrentur yacinlibidi?i€mraperentur iutemmhede- leenlijckwas een ftilfwijghende teyeken van een wulps

ram 'fujpenfam vini venalü indicium , tta cultum tmmodt- gemoet , maer felfs een openbare aenlockinghè van alle

cumpudiciti<e , arbitrabantur. Bicamm ergo , turpe chri- dertele oogen : want gelijck hei uythangen van de vey 1-

Jltano e]Je, cum animam habcat, captare Uudes ex corpore. kranflen voor de Herbergen , een teyeken is dat 'er ^'\]n

1 Petr. 3. te koop is, lbo meynden fy dat een uytwendigh kléet een

Mulierum ne fit extrinfecm capillatura , aut ctreundatio peyl was van veyle eerbaerheyt. Laet ons dan befluyten,

aurt. dat 'et voor een Chriften niet en voeght eere te foecken

Theophraft. uyt de vercieringe des lichaems , terwy le hy wat anders

Afuliernee alios videre , nee tpfa vidcri debet , fteleganter heeft dat met beter reden by hem behoort verciert te

ornata j utrumquc entm ad res inhonejias incitamentum werden , namentlijck de ziele.
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<jS S I B I NE CLU AM, C U I D O K U S =

XXXI V.

Skhplf ([uact , niemant nut. Onder "prientfchapsJchijn^ hefor^ht hy 'tJijff.

V Rijt met een luflig hert-Waer toe bedroefde finnen? T^ En vogel wel bekent ontrent de Nijlfche ftrandcn

Doctals het velt- hoen *plaghj dat weethem vet te •'-^ Bedient de

minnen;

Doet als hctgeeftigh dier f , dataen den rijckenNijl

Eet fat, en niet-re-min bedient den crocodijl.

't Is dwaesheyt , foetejeught, en rechte vife-vafen,

Door al te grootenbrantte quelen ofte rafen

:

Ghy , die een friflche maeght uyt reyner minne dient.

Belieft haer na den eyfch, maer blijft ueygen vrient

* La pcrdris s'cngraiilit a cou vrir la fcmcÜe. Pi utard'

Sibi nequam , cui bonus ?

S Tul/e aliqiiis nimio languet nitferabiUs tgnCy

Stuite a[tqu:s tignojiebilependet «niis.

Sit tibt cttra. tui-, dutn te concedis annca j

QuidUcm, mt laqtietts , quidtibimucrofubit ?

Seqttoquecurat \ avts , tthidum^ crocodtle, minijlrat

Et terdlX, lenerü munerc,ptnguü abit.

£t curare cutempotes, érfcrvirepuella.

:

.^uod ntmü, utpsjftni,jic in Amore nocct

den crocodil, en peutert hem de tanden,

Hy fwiert ontrent het beeft, waer dat 'et henen gact.

En fiet ! hoe fchoon het dient , ten foeckt maer eygen

Alfchreeutmenoverliiyt; Diane van Ephefen, (baec.

Gaetlet eens wat 'er fchuylt, het fal wat anders wefen

:

Neemt hier op u gemerck,wie flokt gelijck een ftruys.

En dient de landen niet, maer eer fijn eygen huys. .

t Vandit vogclkcnTrochüusgcnacmt, fietPÜn.Iib. S.cap. f.

Publica prsetexuntur, privata curantur.

/T7 Cyptt cumpinguu ''-gcr, t/bi bellua. Kilt,

-* J—^ Kilws é" ipjepaterprandta bina dedit,

Regultis ut dentes curet tibiy guttura luftrat -y

Scilicct : atjaturo yentre recedttayis.

Fana Itcetjaclet Dcmctrtus aha. Diana. *,

NilniJipriyatMpectore "vcrfat opes.

Res agii tpfe tuas, bone f/r, dumpublica traBaSy
idquepatet) rcdeas cumgravis <ere domum.

De trochilo fivc avium rcgc, crocodilo dcntcs fcalpente & fc faginantc, confulc Plin. lib. 8. cap. 25:. * Ador. ip- 3 f-

Soisjerlpireiir
, furis crelpecccur.

VEus eftre fage amant r va t'en de telle forte

Qiie rien , que tout plaifir ton amc n en rapporte

:

Va fui Ie roireltt, lequel eft fi habil,

Qu'il fcrapaift,alors qu'il fert au crocodil.

A la coiirt du roy , ch.rcim pourfoy

.

T> Obin fai£t grand devoir, tout pour larepubliquCj
•*^ Ainfi Ie dit-il, mais remarquez fa praclique,

Voustrouverezen finqu'ilfoit unvraitrocliil,

Lequel s'eft engraifll fervant au crocodil.

Ovidiuslib. i.de Remed. Amor.ad Cupidinem.

£tpueresy nee te, quidquamntji ludereopertet.

Lude, decent annos molliaregnatuos.

Cur altquü rigtdofodtatfuape&oraferro ?

Inyidiam cadis pacis amator ha bes.

Hieron. Amor tmmoderatus ipfiamori novijftniè inutiles facit : nam quum

fruendicttptdttateinfattabthquiifiagrat , temporafujpiciombm ^ Uchri-

mif, querelisperdit, otiumfutfacit ^ noyijfimejibiejt odiq^

NON



NON I D A G I S , QJJ O D A G 1 S. ^9

T) R^/Iat tali 'S, inquit Tacitm , ReipiihitCLi adhihere quipa-
*- res negottis , neque fuprafuni , hcbetiores emm

, quam
ACtttiores, uti/lurimiim,melïm rcmpub. adminijlrare^multis

credttum efi. {jhucyd. lih. 3 .) ob rationes , mter alias
,
quix

multiplictcautione (Jimalafide eos aqere contingat) nimis-

que callidj; artesfuas tegant-, (^,(peciofo Reipubltcdprittextu-,

fuas res agant ; adco ut uelemunBiffim.'i naris homines attt

fallaciam non difcernant , aut impfdire nonpoffitnt. De talt-

bus Guicciardinus, chi da il configlio, tnquit, fe non è mol-
to fidele, per ogni piccolo fuocommodo, perognileg-
gier occafione , drizza fpeflb il configlio a qucl fine , che
piu gili torna a propofito , o di che pin fi compiaci. Die,

qu£jo, trochilum dcntes crocodilifedulo , ut vtdetur , curan-

tem^Tjentrifuo confulere quis non credat? ingenuiautern ijii,

^paulummodo fupra. 'vulgus , Jlratagemata hujufmodt vel

ommno non tentant, ingenio fuo diffifi ^ velnon tamcaut},

quinfacUe detegantur. Bona hic ergo Tiberiana caatio , ille

nee eminentes virtutesfeBabatur , c5" rurfm vitia-oderat
j

aboptimistericulunijïbi, k peffimis dedecus publicum me-
tuebat, inquitTucit.

Lipf.deConft.lib. I.

Vidimn-s agreflesjxpe trepidare , c^ conctirrere , ér vota

facere, cum calamttas ingruitaut tcmpejlas;fed tu,cum defle-

vit , eofdcm fevoca (jr examina , repcries unumquemque ti-

muijje duntaxatfegcti é' agellulo fuo {ér infra)mundm unt-

'tT S beft , fcydt Tacitus, de foodanige in dienft vanden lande té

J. gcbruyckcn, die wel mans gcnocgh zijnom hacr facrkcn te

vernchtcn, evenwel nochtans niet al te groote ovcrvlicghers

;

want, gelijck Tiaucydides mcynt » ronde gefellen die niaer cenen

derm en hebben (gchjckmen fcydt) en die recht iiyt, zijn immers

foo dienftightottebcleydingc van 's landts faken, al<:de fpitsvin-

nigehayr-klyvers. Deredendaer van is , onder andere, dat dcfe

fcherp-vogels , alfle qualijckwillen , al te veel kromme fprongen

ter hant hebbcn.om haer loos en boos voornemen voor dcoogen

vande gemeente te bewimpelen, als wetende fo bchcndtlijck haer

cygen voordcelen metten dcckmantel van 'i gcmecnete beklee-

den, dat fclfs de fneeghfte van allen niet en konncn mereken waer

't vaft is. Daer in tegendeel van dien , defe efFcne en eenvoudige

verftanden gemecnlijck ofte geen flimme ftrcken en derven aen-

rcchten , ofte wel fulcx bcftaende , werden lichtciijck achterhaelt^

en betrapt. Soo is dan beft het gevoelen van Tibcrius, die en

hielt niet van uytmuntendedeughdcn , hatende oock foodanige

gebreken : vrcefende van de befte eygcn gevatr , van de quaetite

gciticenefchade.

Wat z,tjnder algejlepengajlen.^

Soo afgericht om toe te tafien,

Dat al hun doenfchijnt voor 't gemeden !

Enfiet !''tis maervoorhun alleen .

verfus exereet hiJlrio7iiam{ait Arbiter^ comcediamoboniy

luditis, éf velut
i
perfonapatri^e remprivatamcuratis.

Mich. de Montagne : .^elque perfonage que l'homme

joue , tljouetoufiours lejienparmy.

Philip. 3. I ^. Daer ycmdelen yele , mens Godt den

biiyck is , de-^ekke nerts gefint i^ijrf.

\\r Anneer de crocodil is fat en vol gefopen
^^ Soo komt tot fijnen muyl een vogel ingekropen

Die fuyvert hem den mont, en alom weynigh aes

:

Wat gaet het beesjen aen ? voorwaer het is te dwaes.

Maerfegheehs, arremdier, is 'tnieteen beter leven

Tenuttenflechter koft, envry tcmogenfweven

?

Hoe geeft fich menigh menfch tot alle vuyl gebruyckl

En al dat maer alleen ten dienfte van den biiyck:

Proverb. 9.17. Les eaux dejrohccsjont doiices , Wkpain prins eiï cdchei'U epplaifknt.

A S tu doncq
, pauvreoifeau, la bouche fi friahde, Proftituant ton corps au monftre fi hideux ?

^-^ Qiietu vaist'hafarder,pourfi peu deviande, Qui lert aux appetits, óqu'ileftmalheureux.

O PRODIGA RERUM LUXURIES!

O prodiga rerum luxuries !

"1^ Urn fatur , adfulvas Ntli crocodtlus arenas,

^-^ Turptter ertiBans littora vajla quatit,

Regulus^ ore trahens harentes dentibus cfcas,

Relltquiaspretium vile Itboris kabet.

Nonneforet melim nulli fervire tyrahno ?

Perque nemus vïclultbcriore (rui ?

Turpe minifienmnfaunx prisjlumus, é" orbi:

Vahpudeat !fólttspremin venter habet.

^ll quoties ctbum fumimus ^ nonvoluptatis potim , quam TNdien den
^^ valetudinis fzegótium agercmus, atque ihidefineretcupi- - drinckcn

,

ditos, ubifinttur necejfitasjfane neepairimoniorum exitium

culina , nee unimorttmpcrnictes foret nula. Avem altquam

{yah dementiam!)mtlltespafcimm,utfimelab eapafcamur ;

quod vero aterni alimentt occafionem liberali(fme nobis of-

menfche. terwijlcn dat hy bcfich is met eten en

niet meer fijn luiten als den noodtdruft en focht in

te volgen, en dat de begeerlijckheyt altijtsophiclt met den hon-

ger : voorwaer hy en foudc niet bcfthadight werden, noch door

de keuckcn in fijn goet , noch door de gulligheydt in fijn gemoet.

Wat een dwacsheyt ! men fpijft een vogel duyfcndtmael, al om
eens van defclve gefpijft te werden : en aen het gene , dat oni

fert,yixpotufrtgido dtg?zamur. Terram^acmare fcrutamur^^ voor ceuwigh foudc konnen fpyfen , en wectmen naüwclijcx een

ut cibis exquijïtis corpus faoinemus ; ut anima benefit , vix koude foop waters te wille. Men doorfnufFclt lant en zee, om het

aliquis feipfum infptcit. Ecqutd homine marris indwnum, l'diacm met aldcrley leckcrnyen vet en dick te maken, en midde-

qukm ventrem,&qua ventnvtcinafunt^tanquampro Deo, ^''''^^l
en neemtmen nauw eens de p.jne zijn cygen f'^^'fy^ht te

L^L^^,? o ^\, ^- r il- Il IJ ondcrloecken, op dat de Ziele haer rechte bckomftchadde, Sc-
nabere f Saptenttatn ficco habitat, inexmt iue,no}Tinpaludi- 1. 1;, 1 1, t

'^

u , •
,

j- , 1
I . > f , n 1/^ Kerlijckhy betoont hem der Zielen onwaerdigh te Zijn, die meer
bus,ac lacunis. Fundi mmio humore difjhentes nilfrepra- ^^ j„en heeft met fijn lichaem, als mtt haer op te koeftercn. Wat
terbufoncs, ranas ac hydrosgenerarefolent , utpoiefrugibus vocght 'er dochccnménfche minder ds den buyck,cn 't gene den

ferendisinutiles. Venter mero afiuans, rnquit Hieron. de- buycknabucrigh is , als voor een Godt te achten ? De wijshcydt

fpumat in libtdtnem. Abflinentiam, ut corpori bonam, laudat

Medicus ; ut mgemo, Philofophus ; ut anima , Theologus.- Si

omnibus érfingulis bene yrlimus, ipfa colenda efl.

Innocent, de ViL Vitx Hum.
Culaparadifum clauftt^primogemturam vendidtt^fufpen-

ditpiflorem, decollavit Baptifam; Nabuzaidum princeps

coquorum templum incendtt y ér lerufalem totam evertit. fchrcvcn dingen goet doen, laet ons met maten Iparighzijn

Balthafar ma7tum contrafefcribentcm conjpexit in confiviof

ér eadem no5le interfecius efl a chaldau.

L Ü D I-

(fey t 'er een wijs man) woont int drooge , niet in poelen of mo-
raflcn. Al te vochtige landen, brengen niet als puytenen padden

voort , als onbequaem Z'jndc tot goede vruchten. De buyck op-

walicnde van ovcrdadighcydt , werpt niet uyt als fchiiym van

onkiiyshcydt. DcMcdecijn leert fparighcydt goet te zijnvoof

het lichaem; de Wijsgicrige voor hetverftant; deLccracrdef

Godtheydt , voor de ziele. Willen wy alle en yder van de voor-
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Draeghje doecken , ypacht y>oor hocckcn.

C Iet wat een egel doetom fijnen koft te rapen,
*^ Hy wortgelijck een bol, en blij ft foo liggen gapen:
Wel aen nu, muyfcn fpringt ; maer Ichout hw duyfter

Want wie het hol genaeckt die is terllonr gevar, ('gat,

Speelt heus en open fpel, want alle fluypers hoecken
Zijn lagen voor dejeught, en plagen voor de doecken

:

Men fchildert Venus wight van oude tijden blint

Om dat men fijn bejagh veel in het duyfter vint.

Ludite , fed cafte.

TV /f Urihus in/idias glomeratus cchinusinorbem
^^ -*• 'Dumfirmt , effingit , qua locAt ora,Jpectim :

Vicinas muresfaliunt tmpttneper herbas,

Piefafed excurrat fi quis ad antra,perit.

Noflra Venus puras que manusi (^pectus honefium
Extgit, &tenehras acyadaciecafugit.

Ple^itur ohjcetjis quifurta tegenda latehris

Cogttat , & cujusgaudia crimen habent.

Rii'e Jam mal-engin.

"UI mal ent les fourys, ScfenrentnuUepeinc
loüanrsaudefcouvert, Sc fautantspar lapleine:

Mais les voila perdus, en devenants fripons,

Aujeus il fautgarder d'honefteté les gonds.

N!

Het kkyn yerdragen , om 't groot te bejagen.

Tp\ E egel wort een kloot, en gaet foo leggen gapen,
^-^ Om door een openmont den koft te mogen rapen;

Doch ofhy fchoon een muys vry dichte by hem fier,

Hy des al niet-te-min en roert fijn leden nietj

Maer komt het weligh dier hem in den mont te dwalen,

Soo moet het met 'er doot fijn eerfte fpcl betalen

:

Een die bedriegen wilt verdraeght ten eerften wat.

Tot hy eens fijn bejagh met vollen monde vat.

Parva patitur , ut magnis potiatur.

"C' Ttglobus, inqueglobi medio caput abdtt echinus,

*- Et vaftr in.parvum contrahit orajpecum

:

Tegm'tna musjpinoja^petife nefctus, arribit ;

Et vagus impuncmfertque refertquegra,dum;

At Céicas ineat Utebras, ér non fua, lufira.

;

Turn demum tn pradam proniptus echtnus er'tt.

XJtfallat tune cumprctiumputat ejje laboris,

Prxjlruit inpar-visfrausfibtmagnafidem.

Supporter peu ,
pour cmpottcr tout.

QUant IheriflTon les fauts de la four)^ fupporte,

Ce n'eft, que pour ouvrir a fes defleins la porte.

Aufin regnard quitan^defondroitquelquebout,

lamais ne fie, car ceft four ravir Ie tout-

Plutarch. Formofas intuerijucundijftmufn, tangere autem (jr traElarefine

periculo non licet.

Plaut. Trin. Amorlatebricolarumhominumcorruptor.

Cic. pro Mar. Ca:lio.

Dctur aliquid tttati .^fit adolejcentialtbertor , non omnia voluptatibus

oc genere prxfi:ripttoque modera-denegentur. Dummodo illain hi

tioqueteneatur, parcatjuventuspudictti^fux , nejfoliet alienamy

neprobrum cafiis, labem integrif, infamtam bonisinferat.

PARVA



HARVA PATITUR, UT MAG NIS POTIATUR.

APpoftü addvumquod'uivifntti , ad rem quamtra^.i-

raits, dixi([e mihi'-Jlfiis efi Guiccurduitis , Niunopiu

facilimcnte inganna gli altri , che chi è foliro, &: ha fama,

de non gliingannare. Kcmo
,
i7i(^mt , f.icihn^falltt , atque

tlle, qm mfarna ejl non fullendi. idew, fed diter^ Cicero^ to-

tius trijufiitta nutlx capttalior, quam eoritm^ q:ii, cum maxi-

nie (.illtint ^id Agtint , utbonfjideaKtur. Scorpim ^firnAnii

tracïes, liiderepaulijpervidetur , atmoxobliquactttdafcrit.

^ui dolos k dolis incipit yfimplex -veterator cfi. FalUciori-

busfoU/itie efth0n4ef.deia.clus aliqi'.otprxmittere^ moxUde-

re. ^u^iatuupantur-i aufjenantur , facilmsfillunt aves,

autferas , fialiud agentes , hoc efl , ttcrfactentes , aut agros

colentesidfactant. IncaptendU hominthus
., idcmef. Mul-

tis, inc-tiit Cicero ifriitdationtiffi hi'volucrü tegttur , CT" i'elis

qmbujfdam obduciturmens homimsfraudulenti ; frons , octt-

It , vultlts, perfpe mentiuntur^ oratio veroftpijfinie. Vtgor

ingentibus negotiispar , eo acrior , quofomntim CT inerttam

magie ofemat, tnqutt Tacittis. Caze, cave vulpiones i/los.

Perf. Satyr. f. ^

PelhcuUm vetercm retines, er frontepolitu^t

Abfirufo rapidamgefas fuhpeetore vidpem. •

Livius : Frati-s inparvisfidemfbipraftrtut , uty cum operA

pretium f/?, cum mercede mag'aafallat.

JV

NIemandc (fevdt Giiicciard.) bedricght 'er lichtcüjck een an-

der.alsden genen dic don njcni hccFc van niette bedriegen.

Dejchorpiocnem by lemant gchandLlc wcrdcnde , fchynenecrfl:

wat tcTpelcn , maer terttondtdacrnac ^cven fy een doodclijcken

Recck. Die fijn bcdrogh, merbedroghbegint ,enisin verre nae

de flimfte bedrieger niet. Andere , dic hier op meer afgeveerdigc

en gcüepcnz'jn, rcndcn^engc handelingen vjn goede trouwe

als voren iiyt, en fpelcndacr naeerft hier perfonigie. Vogclaers

en jr.gers vangen d^n belt en meeft, wannecrfe , als macrflethte-

lijck voorbygacnde, ofte eenigh landtswcrck frhynen te doen,

't gedierte onverhoeisophctlijt vallen. In'[ vi.:ftnckcn van mcn-

fchen , is 't al het lelve. De meefte fchalckcn trachien erft te we-

gere brengen, door cenigefchjn van truuwrgheyt,dat mcnhua

geloofgeve , en dan eens haer open fiende , en haren flagh waer-

nemende? taftcn in't vet tot aen de kncuckcls toe. In 't korte, hoe

een bedrieger voor min bcdricghlijck werdc aengcfien , hoc men

door hem meer bedrogen wert.

Is eetiigh menfch voorgoet vermaertj

Die mtddUer ttjt is qttaet 'van aerty

Befulcke doorfijnfimmengeefty

Bedrieght de werelt aldermeeft-^

} i 'aiit op een lincker diemen kent.

Heeft ieder een het ooghgejcent j

Maer daer is niematit die hem Ti-acht

Voor een die deughtfaem 'iverdtgeacht.

I Petr.5.8. iVci^i mchtercn , •^neckt ; ytant de Ouy-

l^di^aet om u foechnde ypte hy "perjlindc.

1^ E epelken: den muys en Cm gemeene gangen,
-*-^ En weet daerom hetdicr ook mer gemak tevangen,

Hy tocnr den mu ys een 1 ,ol en 't is zij n grage muy 1,

En fiet in korten tijdt het dier is m den kuyl.

De vyand van de menlch heeft even def vonden,

Hy kent ons in der aerr, hy v.eer ons heve fonden >

Endienae vrouw en helt, die wort 'er door bekoort:

En wie den wint bemint, die wort 'er in gefmoort.

pbjecta movent.

"C* Itglobusy infdias muri dum tendit echinus ;

-*- Eijacet immoto corporeftfus humi,

Os latetin medio, quoddumputateffecavernam

Aïufcultts, adfocios non rcditurus, init.

Cumvttium, quodquifquecolit, rexcalleatorci\

llliHs oijecfttpeiïora noflra trahit.

Lurco cibi capitur y vinofits imaginebacchiy

Virginis ajpeclu mota libidofurtt.

1 Corint. 1 1. 3. \c craïns.cin a'm^i que Ie Serpent ajedtüt Evepayfa ru/e ,
jemblablcment

er. qudque (orte yospcnjées nefoycnt corrumpues.

T E Satan efl trompeur , tout d'une mefme rufe,

*—
' Donties iburis aux champs Ie heril^on abufe :

O B J E C T A
T Nternas animi cogitationes diabolum non videre , certi

^ [umus, inquit Augttftintu \ Ce-^eta entm cordis ille tantum

dtjudtcaty adquem dicitur ; Tu folus noftri corda filiorum

hoininum : etim tamen ex indi.Us ii'niscm i xterioribus na~

turales homtnumimlin ttionesprobe catlen,Jattsperjpicuum

tft j idqtie yel ex eo factie colligitur , quod tam artificios^e

lnqueospro ctijttfque tnq^cnio norit difp07:cre. Kon cod.m aftit

omnegenus pifctum angreditur pifcator , fed pro palato'-u-

jufque ejcam prdparat. Nonuno modo avem fallit aucepSy

fed hr,s fftula y tlUs laquets, alias vifo. Gi neris humani ad-

njerfarius untcuju/que mores , ef cut vitiopropinqutfintyin-

tuetur (ut v/ere Ambrof.) at talia homini objictt , ad quA

faciltus cogncfcit inchnari rnentem -^ utbUndis acUtismort-

biis luxtirtam , vanamglori im , drftmtUa ; a(peris mentibus

irxm , ftperbia?!-/ , ac cradeütatem proponit'. Jilltiid aginius

ut hoftttam callido ac calido , refftamtts ? eerte cum nobisft

pttgna adverfus principes , poteftatcs , adverjiisfpiritualia

nequitue, ad.verf:s armadiabolty quidreflat niftutindua-

mus armaturam Dei. Ex coi.filio Apoftoh Ephef 6. n.
Greg. lib. 2 9.Moral.

Priiu comphxiinem umiijcujiifijiie adverfaritu ferfiich , é^tunc tentaüonit la-

queos cppo7iic. Aütis namque Utis, ,üius (rijtittis, ttlitis timidis, alius clatis jnori-

buf ex'tft::. Qjt^ "'S' adverfr.riw occultisfaciU cafeat , vicinas complexionitus

deceptiones faritt • é^quia Utitij'uoliiptafpriximij eji Uüsmoribus luxuriam

froponit. Et quia trifiitia 'm tram faciU lab'!tur,tr>jl;bw poculum difcerdia pofri-

git: Et qfiia timid'J'npplichfirmida7it,p.i-jevtiiiif ttrrorcs intevtat.Et quia ela-

tostxtolli Uudibtis confp'idt eosfid qujtcunquevoluertt blandisfavoribtu trahit.

11 fcait bicn que] peché chacun carefle au coeur.

Par la il nous alTaut. ü : garde Ie malheur.

MOVENT.
WY Z'jn des feker ("feyt Ai-gnfiinus) dat de diiyvel de inncr-

lijckcgedathren de^ meniïheng.enlins en weet : want de

g^h^ymeniflcn des hartenz jn d»en allecnliji k bekenr,tot wdckea
gef ycis ; ühy allcenekent dcged.uh en der menf h'"n kmderen.

Dat nochtans aen onfen vyandtde natueriijcke b:wcgmge van

ieder menfthe, door het uytcerlijck g'baer, b ken' is , kan felfs

daer uyt afgenomen werden, da; hyfoo doortrapttiij^kfijnljgén

weet aen te leggen , nacr eens ud< rs innerljikfie g ne'^entheden.

De villihcren wjnght nat alderley viflihen, meteLudtrley les.

De vogel ler weet f hier elcken vogel met een fonderli nge greepe

te verraflén : 't Gaet mede foo met onH n vy. nt. De duy vel (feyt

Ambrofius) weet na ie fport n tot w^t fonde ieder van ons meeft

genegen is, en daer nac leyt hy zijn lagen aen. Don blymoedigen

fil hygemcenlijek komen btfpringcn met vieef hehjtke luiten,

ydele cerfuchi 1 Mhcdiergeiijeke fonden. De gene die harder van

acrtz^jn, mict gramkhip, liooghmoet, ofe wrcethcydt. Wac
raed? fecckerlijek nadem cl wy te doen hebben tegen.- ovcrfte,

tcgens machten , tcgcns getftcjcke boosheden i in 't korte ,te-

gens de wapenen des duy vels ; wat is 'er beter te doen als aen te

doen de wapenen Godes.

Na onsfinnen z-ijngenegen ,

Komt de duyvelons belgcgen :

longe menfchen, tveeligh bloety

Brenght hy Ivelluft intgemoet :

Droevefinnen komt hy quellen

Met Taanhoop , en anxt der hellen :

' Heete breynen dringt hy voort

Tot qeyecht en-^reedemoort.

O D I T
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Die hhijcht mijn "vlam , dien y^iora ick gram.

'\\T Anneer de fmit het ftael gaet in het water fleken,
'^
' Om door het koele nat dé brant te mogen breken,

Siet wat een wonder ding' het maekteé groot gerucht,

Het fchijnt ofdat 'et kijft, ofimmers dat 'et fucht.

Moet nietdeminne-branteen feltfaem plagewefèn !

Hoe feer de minnaer klaeght, hy vreeft te fijn genefen ;

't Is dwaesheyt hier een vrient tetrecken uytte pijn,

DtiTfiecke fchout behulp, en wil ellendigh fijn.

Odit amor Medicum.

'T ErrcA maffa ruhens ^furvü cdu£ia catninü

•* ^uamfaber in tepidamforcipe mergit aquanij

SibiUty é" totas impletfiridoribui ades

;

Hoc indtgnari^ velgemuijp voces.

Omnis amans rapidii urijibipe^forajlammii

Etgemit, ér dominitf^pe recantat tdem

:

Hunc aliquüfanare velit , fubit ira : quidhoc eft ?

Infclix medieAm rejpuit ager ofem.

Gjidguerit FamantlnyfaiB tourment.

T E ferdu marefchal, quand on Ie veut efteindre

-'—
' En Ie plongeant en leau s'en va gronder& plaindre.

Offriral'amoureuxfanté, efttoutenvainj

Car ü fe plaift au mal ,& ne veut eftre fain,

't Zijn flenke heenen , die "sceelde dragen,

"\ TT" Anneer het yfer gloeyt te midden in de kolen,
* ' Bevochten vande vlam, en in het vyer verholen.

Dan buyght het als een was, maer raeckt 'et in het nat,

Strax heeft 'et wederom fijn harden aert gevat.

Hoe dwee, is ons de ziel wanneer gewifle (lagen.

Ons treffen aen den geeft, ofin de leden plagen

!

Wy leven nae de tucht foo lang de roede flaet.

De menfchisalderbeft wanneer 't hem qualickgact.

Superba felicitas.

C Unt humiles animi rebuspierumquefub ar£iiiy^ Et rigides moresfatajlnijtrafugant

:

Res ut Uta redit^ mens ebrtafurgit in altum :

Optima fors homimpefjima corda.facit.

Anne •vides ? chdlybs mitifcitinignemetallum,

Dumfornax rapidufolhbus aclagcmit

:

\^tfaber hunc tolLttquefoco , mcrgatquefub undas j

Major erttfubtto , quamfmt ante^ rtgor.

VoJ^ice isf la/omme , monflrent qudfoit i'homme,

T E fer eft doux au feu, mais hors de la fomaife
•*-^ S'endurcit dercchef. Quant l'homme eft en defaife,

Le voila tout mol'er ; mais retrouvant fon beur,

Tu le verras foudain rout eflevé de coeur.

Ovid. Sentit amansfua damnaferens, tarnen h^eret in i/lis.

Matertam culpapr^efequiturque fux.

L'amour efl unplaifirfidoux,

Le malen efftdeftrable,

^ueje me dirois miferable,

Sijefou exempt de fes coups ;

S^tlfaut meurir unjour^

Ie veus mourir d'amonr.

SUPER-



SUPERBA FELICITAS. 73

QXJinecc([itate magis^ qtmmvoluntate ad i'it,-e tcfnpe-

rantUm accedtint ,
quoties mhilejl quodfrohibent , rc-

lahuntur (idingenium (att Haltcar^ eaquegentiina humau/e

ndturii dejcriptto ejl : namfine botu opera , ait Agathoclcs-,

itademumnecejfitatc conente deguftAmm ^ quamdiiimetus

frennt j CT" contrk , ex fententid lofephi , folet infolentU

fere crcfcere rebm quietis, Vidimus pueros , dumfkvtt tem-

fejlas .^fubarbores confugere ^ ibique quitte fefe contincre -^

Jerenitate vero fubfccuta. aufugientes , ramos arborum per

lafciviam aveliere : ita (^ nobts rebu-s affiiciis adOeumper-

fugium ejl , vttia devovemm , 'xitt&fanctimotiiamprAferi-

mui : at vtx dum affliL^io defxvit , lafcivimm ingrati in

Deum , tmo (^ tyijuriofi^ venjfimumquefa illud PoétA :

Rara: fumant felicibus arie.

Virg.

Nefia mens homintim fatifortifqttefuture

:

Etfervare módum rebusfublatafecundis.

Terent. Heauton.
Nam in metu ejje hum , ilü ejl utde.

'VX E gene die meer door noot , als dcor wille een ma«
^^ tigh leven ter handt trecken , foo haeft de dwangh
wech is, gaen weder den ouden karre-pat iii , (feyt Hali-

car.) lulcx is de rechte at'beeldinge van den acrt der men-
fchen : want , gelijck Agathocles fcyt , wy doen foo lan-

ge wel , alswy in ancxt zijn : en in tegendeel van dien Ib

de faecken weder beginnen wel te gaen , terftont weyckt
de dertelheydt weder iiyt. De kinderen , terwijl het on-

weer raeft , loopen onderde boomen fchuykn , en ont-

houden hun daer in ftilligheyt : macr foo haefl: als \ moy
weder wert , fcheurenfe de tacken van de boomen af, en
loopen daer henen. De menfch plach integenfpoetfijn

toevlucht tot Godt te nemen, 't hooft te bten hangen
als een biefe: maer foo haeft als 't hem beter gaet, het

hooft in de wmdt te fteecken , en als \'oren lijn oude
gangen te gaen. 't Is midts dien waer 't gene dat de Poet
feydt:

Soo langh de menfch isfraey en kloeck,

Soo leyt de Gods -dienjl in den hoeck ;

Maer alfmen valt in tegenfpoet^

Dan heeftmen God als by den voet.

Is^t datghy ludende kajlydinqeverdrae:7ht , Godt fal u als

kinderen aengaen-^ maer is '/ datghy lieden fondcr kajly-

dingez^ijt , foz^ijtghy danbajlaerden en niet kinderen.

A Ls't yfer leyt en gloeyt te midden in de kolen,
•^^ Menfiet, men hoort 'et niet, het is 'er in verholen ;

Maer fo het kmantlefcht,danfchijnt'et dat het klaegt,

En dat het eenighfèet, oock in de vreughde, draegt.

Als Godt defijne ftraft, fy duycken en fy fwijgen,

Maer voorfpoet in het vlees die doet hun vreefekrijgê j

Sy houden gantfch verdacht des werelts loofen fchijn,

En laet , ó Godt , mijn deel met in de vverelt zijn I

In Ii€tis gemit.

T Ngemit, in tepidisferrum dum mergitur undii%

*• Inflamma , rapido dum calet igfte, filet.

Menspta divinas yfine murmure , fuftinet iras^

£lupdquegemat , ccelifcadat aJIhs , habet.

Ergo dolens ,fufpe£la mihi meagaudta , dicit ;

.^u^id ? meafancie Parens ,portio mundm erit ?

Abfit }
é' hicpotiusfremat orbis , ér orci^s ,& '«tljer i

Dum mihi des altogaudia vera loco.

Gal . é. 1 4. Idne rnadviene que je me glorijiefi non en la croix de noflre Seigneur lefus Chrift,

parlequelle monde rneft crucïfie , ilf moy au monde.

E gcnereux acier eft coi en la fournaiffe,

Mais, s*il eft mis enl'eau lamente de fon aife

;

I N L iï: T I s

Q TJJpeBa efifideltbus, nee immeritc^ hujusfacttUfelicitas :

^ didicerunt enim Deum ita nobtfcumplerumque agere, ut

cum £gris Medici ; // , malojam ijiveterato ac incurabili , ad

exitium agrotos vergere dum confiderant , ownia tifdem , in

^ua appetitui rapitur , daripermittunt ; aliü contrk , qutbus

jammeliorü valttudinis Jpes ajfulgerc cttpit
.,
fuccos amaros

fropinant , anxia viclu-s rattone coércent , imo (j- (morbo

taterdum id exigente^ urunt , acfecant. Deus quosfervatos

'vult, hos ftrtcle habet , reliquis ut lafciviant,permittit.

. Puerisinterfeje depugnantibus^fialterum kfuperyenien-

te aliqiio plagts excipi , alterumimpunem dimittividemus,

cajltgantcmvavulantispatrem ejJe optimatllatione concludt-

mus. ^em Dommus diligtt (mqutt Sapiens) hunc corrtpit

ac cajligat , ér quafipater infilio complacetftbi , Prov. 3 . 1 2

.

Gregor. in Moral.

San^liviri , cumfibifuppetereprojperahujusmundicon-

fj)iciunt , pavidd fujficione turbantur : timent entm , ne hic

lalo-i ti7n fuorumfructus rectpiant : nee timent quoddivina

juflitta latens in iü vulnus ajpiciat , ér exterioribus os vul-

i.eribus curans , ab inttmis repellat.

Le noble efprit Chreftien , gai en adverfité,
^

Gemit , comme en fufpens , fur fa profperité.

GEMIT.
h f~^ Eluck en voorfpoet dcfcs werelts werdt niet fonderrede-

VJ nen verdacht gehoudenby de Godc-falige : want'tenis

hun niet onbekent dat Godt de Hecre met ons gcmcenlijck alfoo

placht te handelen als de Medecijnen met de fiecken doen , de

wclcke , oordelende de Cecktc ongcnefelijck , en fiende dat het

met den fiecken wel haeft mochte ghcdaen zijn , laten opentlijck

toe dat men dcnfelvenal te eten en te drmckengheve daer hy

eenighfins treek ofte luft toe heeft : aen andere daer-en tcghens,

aen wekker gefonthcyt ïy nu meynen wat gewonnen te hebben,

geven fy bittere en walgelijcke dranckcn in, fchrijvenhun fcher-

pc eet-regels voor , ja vhemenfe en khroyenfe fomwylen , ais de

fiecktefulckxvcreyfcht. Godt plachfe i'onder te houden die hy

behouden wil, de andere laet hy in 't wilde buyten den bocht

fpringen. Soo wanncerder kinderen onderlinge [^>luckh.iiren, in-

dien wy fien dat 'er icmant vande omftanderseencn jongen uyt-

kipt .endenfelvenberilpt, ofte met flaghenkaftijt, fonderfich

den anderen aen te trecken ,wy oordelen terftont met feergoec

befluyt , dat den genen die flaet , den vader , die geflagen wcrdr,

des felfs fone moet wefen. Wie den Heere lief heeft (feydt Salo-

mon)dicftrafithy, en heefteen welbehaghen aen hem, als een

vader aen fijnen lone, Prov. 3. 12.

6
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AFFLUIT INCAUTIS.
XXXVII.

Die kdhih fit tvort licht iperhit. Die niet ontjiet , is hiefl te niet.

Tr\ Aerwas geen vinnig dier dat oyt de flange quelde, "LTOe mag de kleynefpin doch vechten niette flangê?
^-^ Soolangfybefighwaste midden op den velde j

-*- -^ Sy is te bijfteriwack, om oorlogh aenre vangen.

Maerdoen fy lagh en keek, en focht maer tijt-verdrijf,

Soo quam delofe fpin, en vielhaerop het lijf.

Deprickel van de luftdie komt van ledigh wefen,

Dus wie fich befgh hout die wort 'er van genefen

;

De Min gelij ckt de fpin : noyt menfch en is gewont.

Als daer hy faten keeck, ofdoen hy ledigh ftont.

Affluit incautis.

T^ Umpradas agit anguis, é' arduafaxapererrat^
-*- K_AmbuUt mnocuas, tutui ah hoftc^ vias :

Hunc improi'ifoperflringit aranea teloy

Cumjacet , in molltgramina yfufas humi.

Lafctvas abigttnt tracïata negotiajlammas,

£>ui6 'vtdet tntentos rehm amore trahi ?

Cum vacat , c^ mol/t colit otiapeBus in umbra^

TurnpAtet, occulto tumfubit igne Venus.

Vn ca-nr oifify d'Amour taptif. Crains ton cnmmy , hien quepetit.

T 'Araignenepeutoneqattrapperlacoulcuvre, T 'Araigne,bien que foitfoibleScpetitc befte, (fte,'

_Lors, quant clle ellau bois empefché de quelque •'-^Rompt neantmoms parfois au grand ferpent la te-

Qiii nc redoute rien, eft aifemcnt attaint,

Crains pour un tel, amy, qui rienjamais ne craint.

Haer vyand is re fterck ; en des al niettemin

Soo wort de felle flang verwonnen van de fpin

:

Vraeght iemant hoe het koomt ? de flange facht gelegen

Vermaeckt haer in het groen ; de fpinne daer en tegen

Gantfch wackcr in de weer, (reftookt het vinnig beeft.

Ovreeftdoch voor een menfch, die niet eenmenfdi
en vreeft.

Periciilum venit , cum contemnitur.

T Mbelh KOL i'at cui mollis araneus ictu ?

Et quü non rigido tacfus ab angue cadat ?

Huic tarnen incumbens vtctrix dominatur arachne^ ^

Et vaftum tenuiperforat enfe caput.

TJndefit , ut colubcrparyo cadat ittus ab hojle ?

Languebatjerpens.^ O" i'igH hofiis erat.

.^)ukmfactie ejljlruere infidias nil tale timenti !

Ejl, quodeimetuas, cuimetus omnis abejl.

Le coup mortel, helas iluy vient en repofant, (oeuvre,

Rien, que le coeur oifif le fol amour furprend.

Chry foft. Befnitio amoris htec eft, animte vacantispajfio.

Laërt. hb. <». Diogenes dixit amorem otioforum e(fc negotium , (^uod hic affectus

potifftmum occtipet otio dedttos : ita fit utdum otto vacant , in

rem negotiofiffimam incidant.

Ovid. ^txrttur a^giftus qua refitfaclus adulter,

Inpromptu caitfa eH , dcfidtofus erat.

EX
:*Ji.



EX SECURITATE CURA: 7f

MAjores interdum copiaJlernu7itnr aminoribm ,poten-

tiores k debilioribm , ah Hahcar. Nihil efi tam fir-

wumt cui periculumnonjit , etiamab invalido: ^ leoipfe

alic[uando minimarum A'vium fitpabulum , inqtiit Curtiu^.

Vis rationem ?Jecuritai , tam inpubhcis quamprtvatü , cer-

tijftmum cala.mtta.tis tnitiumejl : folute 'vtventes undique

patent , dr oportuni inptritu muitas occajiones prxbent tnft-

dunttbttSy ait Phtlofophm. Sdpeetenim é" contempt-'s hojlis

cruentum certamC7i edtdit , érinclytlpopuli, regcfqtieper-

levi momento yiïft funt^ ait Ltyiu^s. Inimicum fane qtinm-

yis humilem , doctï efi metuere , ex corffilu Senecte. Metr-is

qutppeprudentiafn docet
;
quique tnjïdias timet , haudfactie

in eai impingit. Timor fecuritatis dux , periculorum prx-

fumptio : metuendo quippe fapiens yitat malum. In ipso. igt-

tur fecurHate animtis ad difficiüafcfe prtp.tret, ut contra,

injurtamforturt^inter beneficiafirmetur. Timidimatrem

nonfiere vetm adagium efi.

Juvenal Sat. 6.

Nunc patimur longx pacis mah,fieytor armis

Luxuria incubutt , viclumque ulcifcttur orbem.

Baud. Diflert.de Induc. ^«

NullifAciliu-s opprimuntur , quam qui nihiltiment.

Et imparatifiunt ad rejiflendum.

TV/T Enighmael werden grooteheyr-krachten van k^e^-

^^ ne, machtige vanfwacke geflagen j feydt Halicar-

nas. Niet en is 'er foovaftj dat geen gevaer enlijdt, oock

vanhetfwacke.

De leen felfs wert oock wel tot aes van 't klevnfte ge-

vogelte.Wildy hier van de reden weten '. Soi gelooshey t,

fooin gemeene als ey gen faecken, is een feecker begin- '

felvanonheyl.

Die fonder achterdencken leven , ftaen als open , eii

zijn onderhevigh om gehointte werden.

Verachte vyanden hebben menighmael een bloedige

flagh veroorfaeckt , en machtige Vorften en volckertn

haeftelijck t'ondergebracht, feydt Livius. En hierom is

een vyand (hoe gering hy oock zy) altijdt te duchten.

Vreefe leert wijsheydt, en die voor lagen beducht is,

wert felden betrapt.

Achterdencken leyttot geruftighey t , onvoorfichtige

hooghmoet tot ge vaer : al forgende ontgaetde wijfe hrt

quaet. Laethetonsdaerom houden met ons out fpreek-

woort: Dienieten forght, en heeft geen eere: ofte met
deby-fpreuckevandeoude Romeynen: demoedervart

vreesachtige ofte vervaerde kinderen fchreyt felden.

Senec. Agam. Vt^ortimere qmdpotefi? quodnontimet.

W-

Math. 26.4 1 . Waeckt en bidt j op datghy niet en

k :mr 'm "verfoeckinge.

\Anneer de leuyeflangisinhet gras gelegen,

En dat de gulde Son komt over haer gelegen,

Soo is van ftondenaen de fpinnedaer ontrent,

Die flux een boofe ftrael haer inde leden prent.

Wie ledigh fit en gaept, en leuyert gantfche dagen.

Die lijtgeduerigh noot van duyfentquadeflagen

Tot ondienft van de ziel. O vreeft, gefellen, vreeft,

De weelde fchiet haer giftot midden in den geeft.

D'oifilpitéi

ASfaillirlc ferpentl'aralgne oncques n'ofe.

Si non , quant il au bois fe lafchement repofe.

NE DIABOLUS TE O
VItiiaut virtutis animm domus efi , tnquit Phtlo : 'uelut

Bernardui cor hommis , ficut mulendinum , i'otvitur

l/elociter, er qutdqutdimponitur , molit -, fiautemnthtltm-

ponitur yfieipjumeonfiumit. Omntaotiodetenora fiunt. La-

pis non revolutHS obducitur mufico. Ferrum , nift utaris,

rubigine confumitur j aqua nifi monjeatur , 'vitium capit

;

•vejlis fiepofita tinearum fahabitaculum: otiofiamens, vt-

tiorum domtcilium. Tranfiviy mquit fapiens Proy. 14.. 30.

agrum hominis pigri-, & ecce .' totum repUverant urttcx,

^ maceria laptdum difirucla erat. Ottofas induas nota-

"vit Apofiolus y iTim.'f. utterbopts, drloquentesqu<£non

op'ortet. .Quidplura ? Ottum nugarum mater efi , no'verca

'virtutum , ait Bernard. Nthtlque in totd vita adeo bona

menti adverfum , quam nihil agere. Semp r altquidhone"

fi^reiagamm , neautBetts , cum nos tnvifit , aut diabolus

ubi nos tentat , ofcitantes (^ yicuos nos inyentat.

Math.15.
Cum autem dormirent hommes y yenit inimicus, érfuper^

femtnayit z,iz.amatn medio tritici.

Hieron.inb-erm.

K^lïquid operis facito , ut te diabolus inventat occupa-

tum , non emm factie capttur a diabolo qui bono vocat excr-

Quid dormitis ? furgite & orate , ne intretis

in tentationem.

Tj^ Rondefuper viridi , radiis tepefaófus Eois,

-*- Otio dumferpens defidiofus Agity

Ex alto tcnuife librat araneafilo.

Et colubrumparva cufpidefundit humt,

Otia virm habent , dr habetfors lata 'venenum ;

Delitiis 'vitiü mentis aperta via efi.

Sperne -voluptatum illecebras , puer , otiaf^erne^

Hofiefub aërto ni cecidijfe velis,

toutpeche.

Nul eft plus aifement du tentateur furprisi

Qu'un tel, qui a les fens d'oifivité faifis.

TIOSUM INVENIAt.
HEt gemoet des menfchen (feydt Philo) is een woonplaetfë

ofte van de deucht, ofte van ontucht : ofte (gelijck Bernar-

dus feyc') des menfchen herte is als een molen, het draeyt geftade-

lijckommc, enmaelt al wat 'er werdt ingebracht ; macrindiea

men 't ledigh laet , fo verteert het fich fciven. Door Ailftant ver-

ergen alle dingen. Een ftccn , foo hy niet dickwils omgewentelc

en werdt , is feer haeft o verloopen van mos en ruychte. Als het

yfer ruft,foo roeft het. ftilftacndc wateren werden haeit; ftincken-

de. Opgeflotenkleederen krielen van motten en Ichieters. Eert

ydelghemoet is ccnhcrberghe vanfonden; ern ledigh menfche,

clesduyvelsoorkuflcn. Ickgmck, feydt de Wi)fem.in , vooiby-

denackerderleuyen, enfiet! dacr waren enckel netelen op , eii

hy Itontvoldift len, en de muyr-wasnederg Villen, Prov. 24;

30. De ledige weduwen befchuldight de Apolttl ah klapa:hti2;h,

en Ipn-kcndedatnittcnbetaemt, iTim.y. In 'i korte I.dij/htyc

IS een moeder van bcufelingcn, een (tjfmocdcr vandeiighd i

L jf t ons dan forg',- dragen , dai , en Godt , als hy ons komt be^

! reken, CU de duy vel, als hy ons komt cjuellen, onsbefichmo-

gv-n vinden met ecrl ji'kc ocffeningcn.

Een die 'voor quaet hem mtjden'^tU

En magh met Icdtgh z^ijn offiil;

jv-i/n ^tügantfchfeker, onsgemoet

Doei quaet , Tvanneer het niet en doet.

ijeanf. 18.

Nous fcavons que qmconoue efi né de Bieu , ne peché

point : mats qui efi engendré de Bieu , fe contre gardefoi

mefme , ér Ie malin ne Ie touchepoint.
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7^ POST TRISTIA DULCOR,
XXXVIII.

Lijden , aUer "iperhlijden»

T CJcfpraclceensRofemont, terwijle dat^fe naeyde, (de,

"*- ik klaegde miin verdriet , hoort do>. h hoe fy my paey-

Komt, fprackfp,komt eenrcys,enf!et my dtfen naetj

Let op dit maeghde-werck, en wat 'er omme gaet

;

Hier wort een ftalepunt als vooren uyt ge fonden,

De draet komt nadcrhant, die heelt daneerft de wonden:

Êy vrient, en wacht geen vreught , als na geleden pijn,

Die 't foet wil fonder fuer, en magh geen vryer zijn.

Pofltriftiadulcor.

A Sj/deo tener^ nuper dumjmilfm amice,
•'^ Dumquefuj/er nojlro vulncre niulta. qucror j

Rijït cj- , ó duri nimium tener heffes amorisy

Nipatiattir amans , nonpotictur y ait.

Hoc do£fum te reddat opus (fua Imtea monfirat)

Ecce ! fubit filo cufpü Acutn.prior.

^utgemit , érprinjofub yulnereprojicit ArntAy

Crede mihi , Veneri miles ineptus erit.

Aprts tourment , contentement.

T TN jourjeme plaignois, eftant aupres ma belle,

^^ Demon penible amour,jela nommois cruelle

:

Tay toy (ce me di£t-on) Ie linge ne fe joinft,

Siprcallablement onne Ie bleffe poinöt.

Oordeelt niet , of't eyndefiet.

T Ckquam eens op een tijdt daer Phillis fat en naeyde,
-^ lek fagh een rechten bloet die ftont 'er by en kraeyde,

Dieriep, wat maller ding? wat gaet dejoffer aen!

De moeyte diefe neemt is beter ongedaen

;

Hy fach een ftalepunt , hyfach het lijnwaet breken,

Maer waer dit henen wou en washem niet gebleken.

Al heeft u wijsbeleyt een feecker oogh-gemerck.

En toont noyt aen een dwaeseenonvolkomenwerck.

Ex fine judicium.

"Kif llle forAminihus dumlinteAvirgo decorAtt^^ FiUque difiinciis inferit ordmibtn j

Rufiicui iJlA videnSi •vAhfiultApuelluU .'clamAty

CandidAferrAtA lintcaperdis acu.

Vulnu4 ut infiigattetricA cumfronte notiriSy

VulnerU auxilium , rujlice , nonne yides ?

MAtertAmfAtuo rifm dedtt illepopelloy

^ui, cuifummamAntu deficit , editoptts.

Ne reprens , ce que nentens,

T Ors quantMargot piquoit Ie drap de fon efguille,

•*-^ Dama:tas luy cria ! que tu es fotte fiUe,

D'ainfi gafter Ie drap : car il ne fcait que c'eft,

Ne monftre pas au fol un oeuvre my-parfai£t.

Ovid. Et tAwen efl artU triJlijfimajinuA noftrx,

Et Uhor cjl unus temporaprtmA ^ati.

Mich. Montagn. desEflaislib. 3.cap. ^
^luirtAlajouiffancc qu'enlajouiffance , quinegatgne que du hAutpoinEt,

qui TiAyme la chajfc qu'en U prifiy tl ne luy AppArtientje mejler k l'Efco'

Ie d'Amour , lepUtfir n'eJlplaifirfAns Amertttmc.

EX



E X F I N È JUDICIUM.
INomni rejudic^ndi ac confulendiprincipium ejl ^ f'ojje^

td, de quo conjilium inflitutum ejl , aut toto. z ia aberrare

necejfum esi^ ait Plato. Multa emm quotidie incidunt in vi-'

tam mortalium , quAftobiter tantum injpiciantur , (jrprout

primafronte in oculos incurrunt , factie quif'vis damnaturus

eji; ó' co'ntrapefütus eadem co7tjtderanti^ acfcopum aqentis

intuenti , bona acjujla. vidcbuntur. Finis omnia dtfcrimt-

nat. Ecce ! fupplicia quantum k fx'vtttd abcunt ? fanguis

enim uiertim effunditur. Trtbuta ab avaritid ? pecunia

avide congeritur. Cenfura krigore ? fr^enum er modus in-

litisimponitur. Abomntbusigitur,cumLa£fantio^ huma-

nitatiijure poflulamu^Sy ut nonprius damnent^ qukm uniyer-

fa coinozierint ; igttur ut ait illc, in omni re

ludicium fufpende , fcopus dum notus agentis.

L. 2 4. ff. de 11.

Jncivile ejl niji toto. lege perjpeófd , una aliquapartteut

d

tjuspropofitd ,judirare lelrejpondere.

C. majores de baptifm.

Non debetfeparart cauda k capite.

77

"VT An alle raedtflagen , die men voorneemt, ishetbe-
* ginfel , recht te verftaen de faken waer over men ge-

fint is raet te plegen , feytPlato; ofanderfinsmoumenl
noodelick gantfch en al mis taftcn. Da^T vallen dagelijcx

in dit leven veel dingen voor, de welcke vanbuytcn af,

en als in het voor-bygaen alleen bemerckt zijnde, ver-

werpclijck fchijnen , maer nader ondertaft , en het ooth-
merck van dengenen diefe beleydt , wel ingenomen \ve-

fende, werden goet en lofuck bevonden, warverfchik
doch ftraffe van wreetheyt' nadien men inbcyde bloedt

vergiet. Wat fchattinge van gieriehcydr ? nadien men
in beyde geldt vergaert. War bei>raffingevan hardig-

heydt? nadien men door beyde de wedeifpannige'een

gebidt in den muyl werpt. Seeckerlijck hcte>> nde cnt-

deckt het onderfcheydt van alle dinghen. W^' vereyf-

fchen daerom van alle menfchen, met Ladantio, nae

het recht der menfchelijckheydt , dat nicmandt iet en
verwerpe voorhy het felve ten vollen heeft leeren ken-

sCorinth. 7. 10.

D^ droefheyt die na Godt is, yi-ockt yreefe terfalighcyt. Si non parat , faltem prseparat.

ALs iemant fiten naeyt, hy fchijnt het doek te breken, T Intea non conjungtt acits , dum Imteaptmgtt,

Maerfchoon de naeldequetft het garen heelt de fte- •*-^ Sedvia, qu^etandemlinteajungat ^ent.

Alisdeftalepuncnieteygenaendenaet, (ken:

Sy maeckt noch evenwel het open voor den d raet.

Al wort 'er door den anxt geen menfche wederhoren.

Terwijl de ziele klaeght haer troofl: te zijn verloren,

't Is evenwel de fchrick die ons de geeft bereyt,

En tot een beter sverck de rechte gronden leyt.

tnteajt

NamfimulacfuhjeBa chalybsper carbafa tranfit^

Mox comitem medicum vulneris auctor habet.

Anxietas , qu£ mente latet j quxpeftora turbat^

Non eB quodnobis corda renatafacit

:

lllatamenJiernitque viam , referatquefcatebras ;

Principium ttmor efi , Spiritus implet^ptUi

i Corinth. 7. -10. VoUs alpe^ejlé confrifle^ , fdonDim.

Ors quela do£temam Ie drap rompu va poindrcj
' Ce n'eftpas proprement ce que Ie drap faiftjoindre,

Mais pour la voye oüvrir. Nostremtilements& poeurs

N'eftpasl'Efprit, mais pournouspreparerlescoeur&

SI N o NP AR AT, SA L TE M P R iï: P A R;A t.

VErflagentheydt des gemoets is wel dienftigh in't be-

gin van de bekeeringe , ten eynde de menfche fich

recht vernedere , en fich lelven gantfch mishage : op dat

hy alfo des Heeren weg beginnende met vreele, allencx-

kens in fterckheydt magh toe-nemen. Ondcrcuflcheiï

nochtans, nademael den genen, die met de flavernye van

de vrecfe gebonden is , met en kan fmaken degenade der

vryheyt -, foo en moet 'et by ons daer by niet gelaten wer-

den. Als ghy hoort (feyt'er een Godfahgh man) dat God
goedigh en barmhartigh is, maeckt dat ghy dien goeden

Godt hefhebt : als ghy hoortdatGodtrechtveèrclighis,

fietdatghy fijne gerechrigheydtvrceft: op dat ghy alfoo

door vreefeen liefde te famen, naer fijne ii.fetnngi.en

meiight wandelen Kent u ftlven.op dat ghy God mengt

vreefen : kentGodt , op dat ghy hem mengt liefhebben :

inhet eeneis het beginfel, in het ander de voikcrienr-

héyt der wijsheyt. 't Beginfel der lalighe) t is vreef > de

vervulh'nge des wets is liefde. Gelijck uyt kcnnifle iiwcs

fel^'s,vrt cl." Godes voortkomt : fo, in tegendeel van di. n,

uyt onwt teiicheyt uwes felfs , komt houghmoet ; en uyü
onkennilie van Godt , wanhope.

Alti de vrees in 't eerjlegoet,

Sy ts niet daer het blyven moet,

't Is nutgeducrigh voort te gaen.

Tot Tvy vaji in de liefdeJlaen^

^^'T^ Remor ac horror confcientite , in initio quidcmconver-
-*- fionis j idonem ejl ad hoc , ut animta vere humilietur^

fihique fummoper\ dijpliceat ; ut ita homo in via Domint k

ttmore tncipiat , ^ adfortitudinemperveniat , inquUGreg.

At vero cum ille , quem Itgatfervitus timoris , ignoretgra-

tiamlibertattS'j non htcfubfijlendum ejl. Cum audts quod

Dominus tuus dulcts fit , att virpim , fac ut eum dtltgas

:

cum audis , quod. reetmfit , attende ut timeas ; ut nmore ,^
ttmore Dei legem ejm cufiodtas. Noverts te , ut Deumti-

weas : noverts Deum , ut ,£que ipjum dtltgas ; in altero ini^^

tiarii adfapientiam , in altera confummarü : quiinitiumft-

lutps ttmor Domini, é'pl^^tudo legis charttas. ^u-emad-

ynodum^ exnotitidtut ^ venttmte timorDet : atque exDei

nctittd, Dei itidem amor : ftc e contrario , ex ignoranttd tui,

fuperbia ; ex Dei ignoranttd venit dejperatto. Bernard.fup.

Cant.

Aftor. 2. 37. &feq.
Hts auditis , compuncli funt corde o' dixerunt Pefro dr

reltquis Jpofiolts j qmdfactemus vtrt fratn s ! Petrus vero

adtllos , pcenttenttam agite dr baptizetur unufcj^uifoue in no-

mine Ie/u chrifii in remijfionempeccatorum vefirorum^ &
acctpietis donum SpiritmfantH,

G 3 R È S



78 RES IMMODERATA CUP I D O E S T.

XXXIX..

Mijdt na meer.

ALs ick de lieffte fach, doen woud ick haer genaken

;

btrax riep ik om de fpraek, flux haer te moge raken,

Doen bad ick om een kus, en, fchoon ick die bequam,

N och vont ik dat mijn hert geen recht verrioegC nam.

Ick voelde des te meer mijn ziel geduerigh hijgen.

Dus wenfcht' ick boven dat een naerder pent te krijgen

:

O luften fonder end' : ó wifpeltuerigh fpel

!

Al knjght de hont een ftuck noch gaept hy evenwel.

Res immoderata cupido eft.

PRima quidemfuerat dominam tiht cura. videndiy

Alteray mox Uterijungerepojfe Uttts

:

Jfiud er tllttd habes , fed^ hoc , ttbi lenis amicA

BUndittas molles , aptaque verba dedit.

OfcuUnunc pofcis^ det ér oJcuU : nonnepctetur

Mox illibxti njtrqinitxtis honos ?

Et vorat, érproperans ruit in novafrufia molojfitst

^uod^uepetat cuptda-sfemper Amator habet.

Le chien , kjeu j L*amoiir , lefeUy

Ne/e contentent oncq depen.

Stctegh na tcat nieus.

C Mackt eten aen een dogh , hy ftaet met holle wangen
^ Om weder op een nieugeduerigh iet te vangen j

Het valthem in demont, het vaert hem in de keel.

En des al niet-te-min het ishem even veel.

Wat baet u groot gewin, ofvêelderhande fchatten,

Indien ^hy niet en droonu als op een nieu te vatten ?

U winft en is maer wint, en doet u maer \ erdriet

:

Want een die maer en flokt en fmaeckt de fpijfe niet.

Ad nova femper hians.

T Ejuno dominus cerealiafruj}a molojfo
"* Objicit, hicavido devorat ore cibutn ;

Etjtat hians , aliamque oculos mtendit in ojptnt^

Semper é" acceptis uberiorapetit.

Nos molimuridem-y namjlcui numine dextra

Eyeniant nummi,pr/tdia, cenftts^agri,

Omnia conduntur , petitur noyaprada :futuri

Stc dejiderioprodiga vitaperit.

Plufieurs ont trop , nulna affcz^.

QU'on donne au chien du pain,qu'on donnedu four- C\ Uel bien peut avenir a la chiche avarice ?

11 gloutcfans mafcher,&: veut ja d'avantage. (mage; ^^ Tout, n'eft pour aflbuvir, mais pour nourir le vicej

Quel grand' faveur que faid la dame a Ton amant,

Kien ne luy oncq fuffit , il va toufiours avant.

Jette au chien affame foittantfriantmorceau,

11 gloute fansmafcher , & cerche du nouveau.

Senec. 1 9 Epift. J^alem duimmfcriem caufarum ejfe ex qutbtts ncffiturfaturn ; TaUm
duimu-s cupiditatem , altera exfine alteritts neclitiir.

Claud. AtfibicunctapctensnunquamfaturandaCupidoj

£lu.e , t'elut immanes referatdum bellua ricfm,

Expleripafcique nequit : nuncfiagrat amore^

Nuncgatidct, nunc rnxjla dolet, rurfufque refurgtns

Exoritur , ctfaquereditpollentim hydrL

AD
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Est fkpientU magnitudtnifque animi y ait Cicero, quid 't TSwijsheydten grootmoedigheyt (feyt Cicero) wat

amiferli , ohlhifci j
quid recuperaveris , cogitare. In -"-men verloren heefcte vergeten , wat men gewonnen

utroque contrariumplerur/iquefacitr/it homines ipartn enim heeft te gedencken.

fme t'oly.ptatefen demittunt > amiffa. autem -veris ^-fpiran- Degierigaert doet in beyde rcgel-fecht het tegendeclj

tibus Luhrimis deplorant. Pueri , lufarïa plurima lis licet want verhert hy maer een kleyn deel van't gene Iiy alre-

dederis ,fiunum atque alterum modo Auferas , rcliquü om- de gewonnen heeft , hy fchreyt tranen met tiiyten -, niet

rtibu's yper irxm ac indignationem abjeclis ^plomtit. idem ongehjck iniljn doen met de kinderen, aen dcwelckè

pierifque honnnumfilet accidere -f
veluhum diaiM dijfen- fchoon men \eelpoppe- goedten fpcel-dingen heeft ge-

dium magna. commoda. injucwnda. ac iaftpidic^^olct reddere. geven , indienmen maer ietvves haer afen neemt , fy flel-

Mobilu AC mqutetaejl mens hominis , minqu/m fe tenct ,ait ' len'topeenkrijteji , en werpen 'tal daer henen. Indien

Senecii. Optat Itbertdtemfervtis , civitatcmlibertus ^civis -daer-en-tegensd^gierigaertftaeghin winfteisj nochis't

diyitias,dtresnobiUtaitm,nobilisregnumyRexinDcorum al niet. I

numerum referri yult ytonarepropt7nodum acfidminare cu- Want gelijck een hondt met een open kele oritfangt

piens : adco eju-s , quodfemel tranfierit modum , nu/ltis efi het broot datmci^hem toe-werpï, en "t felve terflont, gc-

termwusy ait Epicletm. Optim^e flebrsusjapicns,jujlfii fk- heel en fonder fr|aè€k, inflickt, en naer het nieu v.e loertj

mtt cibum , er replet aftimamfuatK j venter autem impio- infgclijcx al 'wat fiem 't geluck toefendt , fluyt hy knap in

ruminfatiabilis. lijn koifers. wachtende al weer op het toekomende.

Martial. lib. 12. Epig.

Habet Afrtcanus milLcs > (^ tarnen ciptat,

Fortunamultisnimis dit,nHUifatis. __. _
'

S?n. hb. I . Epift. 1. _ _^

^uid refert quantumilli in area , quantumm aorrrisja"

ceat ? fialicno inhiet , "fi
non qu^fitayfed qu^renda compu-

tet : non enim quiparum habet^fid quipluspetit^pauper ejl.

Ell:ndige mepfchen ! de rechtveerdige (fey dt Salom.

Prover. n • 2 ^ .| eet dat fijn ziele fïdt wcrdt ; maer der

godtloofcnbuyckheeftnimmermeergenoegh. 'tis kon-

fte verfaedt te werden.

Gregor. in Moral. Ars magna ejl , fttiari.

Johan.4. 15. en é. 5

5

. Buytcn Godt geen y>erjad'mge. Improbis nulla eft fat'ietas.

EY let op defen hont : het broothem toegeworpen "TX XJm datafrujla voraty -nondam bene manfa , molojftu j

Datfchijnthyfonderfmaeckalsinhetlijfteflorpen, ^-^ Innova,femperhiaf.

En fiet ! van ftonden aen foo ftaet hy even graegh

Het fchijnt, hy draegt een wolfverholen in de macgh.

Schier op.gelijcken voet foo leven alle menichen,

Hoe wel de faken gaen , noch is 'er iet te wenfchen

;

En foo daer iemant vraeght , v aerom het fo gefchiet,

Het goet dat ons vernoeght, en isop aerden niet.

Proverb. 27. 20. Lejepukhre tf ïegouffrefontjamais rajjajiés

MiffimJontjamais les yeux des hommes.

hians , & novafruJU ruit.

Cum nunquampnefenshominiferat hora quietem^

Neefatis id, quod ade/l, peÜora noflrajuvet.

Cum dejideriofempergemat agrafuturiy

Atque aliudnobü mens , aliudquepetati

Hiepatrium non efe folum,fedefquebeataSy

Difcite :funt aliogmdu vera loco.

I TJis que Ie coeur hümain auchien eft tant femblable.

Que noftreefprit toufiours demeure infatiable

;

Faifons conclufion, que ce qu aVhomme fauf^

I\ 'eft en ce monde icy, mais eft longé plus haut.

IMPROBIS NULLA EST SATIETAS.
Een menfchc ter werelt wert 'er, doof Godcs befchickingc,

tot foo volmacckten gcliick oyt verheven j ofhem en wcré
NEmini mortaltum , divina providentia , tam exact

x

rfi/tnfytfi^ n /i4jAi A ij'i'}ntj /tvn nlitirrfivp fit no?i altcjutd re—
altijt iet wat gelaten , 't wckk hem quelt. Defe, rijck zijnde van

goederen, bcklaeghc dathy van flcchte oudcrsgeboicnis :
ge-

ne , wel van goeden hiiyfc, maer arm zijnde , haeldc liever ergens

inden donckervan ccnfl-chc geflachc te fchnylen : De derde,

rijck en edel fijndc , fucht om dat hy cenigh en ongctrout is ; De

vierde gcluckclijckgehout wcfendc, treurt allccnlijck door ge-

breckvan kmderen : Men vim 'er wekker blyfchap over haer

felicitatü gaudia unquam obtigere

liófum ei ejfet , quodgemeret. Hic cenfu cum exuberet , ob-

Jcuro loco natumfe queritur ; ille , majorumjlemmate cUrttSy

domejlicx rei tenuitatem detejlatm , mallet latere j ijle no-

ktIttate opibufquc conjpicuus , coelibemfe queritur j altm

timans ér amatus, cohjugioquefelix , orbitatem defiet. Ejl,

cutfcecundauxorisz^udia .autfiliorumluxws y autjiliarum
, . , , ci vn

^ f I L L I -r. . .* /,; kinderfaligc vrouwen werdcnigcbonden, ot door de üampam-
fetulantiaohnubdat. Demque, quocunque tevertas y^ubt-

p^.,y,^,,fh3refonen , ofdoorde geyHgheydt en vcyligheycvaii

hare dochicrs ; Ip 't korte, wcrwacns dat men fich wem , men

fal allerwegen ftofFe vinden, om Ikh over fijne gek-genthcydt te

misnoegen. U't vi eeirt' Luydcn die m gehuerde huyfcn woonert

klagen al ijt van dit of gint dcelhacrdcr wooninge , om redenen

dat ly inde felve nici tn mogen maken en hr.kcn , gelijck men in

cygtn '\ocx.. 't Is met ons al het felve , 't een of 't ander lu is Aacgli

onïft> Ir.tot een v :ft ttycken dat wy hier maer huerlingen fijn. hef

quey quod cumjiatus tui conditione rixeris, ajfattm invenies.

^utdexternaloquor? hoc ipfum corpufculurn tuumexcute,

femper ia- co querulum aliqutd , e^ quod te ojfnd.it , obvium

erit. ,^tdmtrum ? hummes qui in alieno habit^^-tyf^/per

de aliqua domiciUi partt cofiqueruntur ; tdc^e ea de caufa,

quod domt'.m iflam coaduclitiam , pro arbitrio , injlaurare

nonpoIJmt. idem nohfcumejt: nam cum de •liquotdenti-

dem membro qucrulus antmtts nobifcum expojluitt , inquili-

nos ejfe , er fupellecliUm , ?'o» ei loco , ex quo brevijit emt-

grandum ,Jeddomicilio ijhperpetuo (quod drfrugipaterfd-

tnilias hicJokt) optanda?n elfe, Jedulo monet.

Johan 4.. 14..

Omnisquibibet exacua hac iterum fitiet , qui autem hl»

berit ex aqua qnam ego dabo etf nor^Jitiet tn dtermmh

wel. k alfoo wefcnde, laet ons dan van foodanigen huysracdt ons

felven verf()ri;en ; met dic nu in dit hucrhuys, maer diejiier naer-

niaels inonscygeen eeuwige wooninge ons laltcpaflc komen*

gtljck fulcx (oockhicr indefc tijdelijcke dinghen) hetwcrckis

van een forghvuldigh vader d(.s huyfgefins.

Noyt heeft ''et iemant hierfoo klxcry

of't hapert nochalhierofdaer.

Pfalm. 1 6. 1

1

. Satietasgaudiorum in cofijpeclu Bei.

G + NON



NON INTRANDUM, AUT PENETRANDUM.
X L.

Die 't fpelniet Km , aic duj

T> E webben die de fpin gewoon is uyr te fetten,

--^ Zijn van gelijcken aert met Venus warre- netten,

AI \vj- daeromme gaet dat fietmen in de min,

Pe bie die vl egt 'er deur, de mugge b 1 jjft 'erin.

Leert, jo-ige lieden, leert door Venus garen breken;

Dacr biijfr maer kleyn gefpuys in fpinne-webben fteken

:

En 'aet u vnen geeft niet binden als een mugh,
Ofbreekter deur met kracht, ofkeert met kunft te rug

Non intrandum , aut penetrandum.

TT Cc, quodrete vides , taierifitaircerAmoris,

^^lifedetin medio,fit Cytherealibi

:

j^Jptcis , ut culices , tnfeclaque vilia , nmfca.

lacfenturpatulis prxda. retentapU'^is :

Po,feritas crabro acrts equiper f}amma tranfit^

Ft laquei "je(pa. cencutiente ruunt.

Rumpit é" nbrumpit ca(fes cordatus amoris j

Degcneres Veneris nioUe retardat opus.

- Ou pajfe OU l'Amciir chaffe.

1 > len que Ie fot amant, fans force, fans courage,
'^ Demeure garocté en ce debil cordage,

Que Venusa fïlé : Ie brave efprity vaut,

Oujamais y entrcr, ou penetrer y faut.

•^-ydennet y ts flaegh ontfet.

'^VT Anneereen grage fpinontfluyt haerbroofe nette,
'^ ' En gaetfe voor een deur ofvoor een venfter fette.

Hier vlieght een horfel in, en daer een vogel deur.

En elders raeght de meyt, en opent grooter fchéurj

Siet daer is dan het tuygh aen alle kant gereten,

Soo dat de vliegen felfs ontkomen doorde fpleten.

Gefellen , foo ghy wenfcht van druck te iïjn bcvrijt,

Gebruyckt een matigh net , en fpant 'et niet te wyt.

In vulnus majora patent.

"1"A Um Uxosgracilipede tendtt aranea cajjes,

^-^ Et mmium late futtlepandit opus j

Aut laqueos teéïo lapjirupêre lapillt,

Aut citopr<eteriens retiafindit avis :

Et modo crabroplagisy modo turhidus tngruit aujier^

Sic aliqudfempcrparte lacunapatet.

Armamentafuü nimium quipanderefortii

Aggreditur,femper quoferiatur habet.

6}nj trop cmbrajje , peu eftraint.

T 'A raigne largement va fes filets eflendre,
-—

' Mais voila dechirez fes lacqs, aulieudeprendrc.

Qui, hautenfes defleins, fes rcts trop a ouvert,

En s'ouvrant au malheur, au lieu de gain il perd.

Ovid. de Art. i.

Hoc uiium moneo , Jtqutdmodo creditur artiy

Aut nunquam te?2tes , aut per(iee.

Mich. Montagn. dcsEffais, lib. 5. cap. 7.

Le vfce esi de tienpMJhrtir j nonpas d'y entrer.

I]^



IN VULNUS MAJORA PATENT.
TC* Ortunam, 'veïuttufiicAm, mAgis co}:ct?:rt.'improb.i, quam
^ lo-f:ga.m ^ a.it Aptil. AUgtjtquippe anmii epmagjt.tcon-

iemnere _, ac mediocria malle
, quam jiimia , ah Sentca j UU

enitn utdia yitaüaque fimt , hac, eo qtio fuperfittunt ^ no-

cent. Segetemnimiajlernituhertiii. Rami pornorum onere

franguiitur , ér ad maiurimtem nonperyenit nimta fivcun-

ditas. rdcK animis humanis cvenit j eos quippe hhtncdcrata

fcltcitasrumpit
.,
qua no-atantumtn diornm nijiiriam .^fed

etiaminfnam i-ertuntur : Jitque iis, qucd cxiguis f'.if.'.üfo-

iet y quibus imperiti arttf.ces magnAs b.ifesfiodidcrton ^ ex

quihtts magis conjpicua rcdditur e.irtnn exiguitas. Pu/illo

jfkr/e avimo tnunm ampUitn , autppes iugentes addttx , magis .

in.iperttSJim , ai:im:Jquefatuhatemprodu::t. StultUiguhcr-

nator ijl , qui totos adeofi-r.u^s cxplicuit , ut ,f:Umpejias in-

graat , expediie arn:.ivit7:ta cor.trahcre mnpoJ[:t.

Senec. Agnmemn. •

Corpora worhis ;
K^rme?.tavagos Maxir/iacerxïx.

M.'.jorapatcr.t, Viliacurru7:ty Modiris rebus

"Et durninptiflus Placet in vulnus Lonaius /«"jume^.

Seneci de Tranq. ^u^i multa agitf'.pefortur.xpotejla-

tcmfutfacit , cogehdxtn arcfumresfunt , uttclain'va;ium

cada77t. Angufla7jdafuntpAtrimonia nojlra, ut mmtis ad in~

juria-sforturx fimttó expoftti. Magna armamenta panden-
ttbus mult.i ingruant neceffe ejl.

8i

A /"An rijckdommen (feydt Apulejus) moetmenoor-
^ delen als van kleederen , en vcor beter houden dié

ons recht wel paffen, als die, te groot zijnde , ons wijten

floffigh om 't lijf hangen, 't Betaemt een grooc gemoet
(feydt Seneca) groote dingen te verfmaden , en liever té

verkiefen dat middelmr.tigh is , als dat te veel is : 't eerfte

is handtfaem en nut , het ander is onfchickelijck door
fijn groote. Door te gulfige veylheydtwerdt her groeti

koren legerigh . en het kan niet rypen. Doorgewichte
van vruchten fcheuren de boomen. 't Gaet even fo metté
gemoederen der menfchen : onmatighen vocrlpoet is

oorfaeck van haerqualijckvarenjfulcxdatfy nietalicen-

lijckaenhaerfclven, maeroock aen andere hinderlijck

werden; niet ongelijckfijnde de beelden die den eenea

oft den anderen onverfiandigen ambachtsman op eeii

al te grooren voet geftelt heeft , waer door haer kleynte

des te meer uytmunt.
't Is feker, datkleyne verftanden tot groote amptert

gevordert , dies te meer haer onverftant aen den dagh
brengen, 't Is een flecht fchipper , die "t zey 1 in voorwint

foo fier uytgeviert heeft, dat hy 't felve, alshanoodt
doet, nieteenreefjenenkan infwichten.

Pervia virtiiti , fed vilibus inviai

T^ Stjimtlisnojlro, quemtexit a.

*—* Plurimaque humane cotidn

1 Timoth. 2. 26. Tiatfy tan de banden des dufpels

ontgnende , onf^\:hn totfynen mlle,

DE netten van de fpin, die in de venfters hangen,

En konnen maer alleen de kleyne muggen vangen.

De wefpe met de bie, en al wat hooger fw eefr,

Maekt dat het broofe raegh op hen geen vat eii heeft.

Wat kan een moedigh hert fij n goeden wcgh beletten ?

Al wat de werclt fpinten zijn maer broofe netten.

En acht, ó weerde ziel, en acht geen lofTe waen,

De wint verflroyt het kaf, maer niet het wichtig graen.

Proverb. $. 25 . I/jcra bappépar les cordes de fonpeche'.

Arriere lacqs mondains ;jamais divinefprit

%raneu-s , orbü j

que human£ co7iditionis hahet

:

Hic nofttirna culex, obfccenaque mufcapependit',

XJtraque ridendo compede nexapedes.

Pojleritas crabro acris equi , njirtutis avitx

Confcittsi tncurfu dcbilefohit opus

:

Cdrpite tter caeli, quibus efl ccelejlis origoj

H<ecplaga, nilprxtcr yilia monjlra. tenet.

T E monde & fes filets nous font icy la guerre,
^~* Il faut monter au ciel fans s arrefler en terre

:

PERVIA VIRTUTI, S

\ 7"//4»ï homimsChrifiianitranfitumeffe^ ipfumqueper-
^ petttum viatorum videri , divini yerbi elogia diferte

pronuntiant. Non habemus hic locum permanentcrri , fed

alium exfpectamus , inqutt Aposf. Tranfire igttur uirtutis^

hierere altbttgnayu ejl. C-audetmotu animus chnflianus,

éf . in hoc f cselurnjibt cognatum imttatur. Inpartibus Scy-

this homines quofdam nunquam domiciUumfigere
,
plaujlro

Jefuaque identidem transferre memoria proditufn est. ld

tere chrijiianumdecet : dolium hoc nojlrujn , Diogevismo-

r^ , tdc7ittdem njolutandum ej} , fijlendtim raro , figendum
nunquam-, f^nufquam. Ftnge mihi aliquemcregtone lon-

ginqua adpatrtamproperantem , in cauponam aliquam l-;pi.

dam acfacetam inctdifjè , qu£ benignc eum habeat , ac laute

excipiat ; hum co loctji, tanquarn ad Sirenumfcopulos , h^-

rentemcernamus , numquid exrordem ac infipidumjure dt-

cemus ?itafane : i'irfugiens quippe , ut ejlinproyerbto^ non

mcraturjirepitumlyrA. idemdenobiscenfeamus. Kecille-

cebris ac lenoctniis fuis mundta hojpes , aut caro caupona r.os

impediant, quo minus m veram illamac cctlejiempatriamj

yeUs equifqueproperemus. Annue,fummeDem.

Auguft. Hom. i. T>iabolus tioninvalefceret centra nos,

niffvircs ex intiu ncjlruprA>ercn.us, ér locum et dominant

do nobispeccatofAcèrcmu-s, unde ntlttclocum darc diabolo».

Plein d'aniraofité tafoible rees ne prit.

ED VILIBUS INV I A.

D;de menfchc felfs als een rcyfende man , werdt ons in Godes

woort duydelijck gclecrt. Wy en hebben hier geen blyvcnde fte-

de , maer vvy verw.-.chten een andere , ftydt de Apoflel. 't Is dan

dapperhcytopdcfewcgh ftaegh aenteucden: 't is onachifacm-

hcydt ergens te blijven leuteren. Het Chriftelijck gemoet heefc

lult inbcwtgHige, oockfclfsindat ecnige over- een-komftc met

den hemel hebbende. Men hout, datinScythia menfchen zijn,

die nergens een vaftevvoonplaetfe {lellende, gheftaeghhays en

hnysracdt op een wagen herwaerts en devwaerts ommc-voeren.

Yetfulcx betaemt voor al een Chriftelijck gemoet, ieder dicntt

fijn vat (op de Xvijfc van Diogenes) geftadclijck om en 't om té

tobbc1en,felden tefetten , nimmermeer te verten. Neemt dat 'er

iemandt, uyt verre landen, naer Cjn vaderlant reyfende, t'eenigcr

tijdt onder MTgc quame ter herberge , daer hy by den weerdt

\vel en .ricndel'jck getoete werde , ;n gevalle hydoor (oodanii;!!

onth jA verlock: wcfende , fijn rcyfe ginck ttjkcn , en bleef ter

felvcr pi.:eire hinderende, foude een jegelijck dacr uyt niet oor-

dcelen dat 'et den fuickenlight ter pl3et(en(romen feyt) daer men
deofl'enbol ? ontwijfFclijckjje. Lact ons vry dencken, datwy

Zijn in duldanige geltaltenifl'e : de were'dt is ons (foo het fchijnt)

ccngcneuchelijckcn weert , ons vleefchecn vrundclijckc wcer-

dmnc : laet ons forge dragen, dat wy , zijnde op de reylc naer ons

ware vndcrlandt , doordeatniock.nge v-nd'ccnen d'andere, irt

onie goede Wfgh niet vertraeght en werden.

A U t



AMICA AM ANTI ANIMA.
X L I.

U gutifi , mijn ley>en. U yt de reden , kent de treden.

f~^ Y broet een hinnen-ey , en krijgt een geeftig kieckê, T T Dochter heeft eeney in haren fchoot genomen,
^^En (let een dooderomp beweegt haer vlugge wieké, ^^ En daeris naderhandt een kiecken van gekomen j

Gy noemt dit wonder, lief, maerjmogt'et my gefchien,

Ghy fout in mijn gelaet al meerder wonder fien.

lek was eens op een tijt tot aen het grafgedreven,

Inaerfiet ickkreeghterftont meer als mijn vorigh leven,

Soo haeft u gunftigh oogh maer eens op my en viel

:

Ghy zijt mijn ander ick, de ziele mijner ziel.

Amica , amanti anima.

f~\ Vafovesgremio , tener hinc tibiprodit alumnttSy
^^^ ^id ! teneros , inquU , idpotuijfejinus ?

idnejlmes , mea. lux ? res h<ec tibi , mira videtur

rhillt ? videbis idem , me quoque condefinu.

Mensfine mentejxcet , gremioUtm abde , refurget

:

Stfoveas , moveor : nifaveasy mortor ;

XJtfo'veasfaveafqueprecor : pulloque mihtque

Vitafcvendo 'venit , vitaf/tuendo manet. .-

Des feytfemenighmael} hier ben ick moeder van

:

Ghy vraegt w at dit beduy t, my dunkt zy wil eenman i

Sier als een grage kat het fpit begint telecken,

Soo dient men het gcbraet wel dichte toe te decken

:

Ghy daerom let 'er op, en huwt de vrijfter uytj

OfEls fal vrouwe fijn , oock eerfe wort de bruyt.

Ex fignis , futura.

/~\ Fafovet volucrum, tenerifque infertapapiüisy
^-^ Lydia bombycumfeminaparvagerit :

Hinc 'veniuntfoetu-s , hincfe vocAt illapurentemy

Het mihi / ludendo nomina, verapetit :

Re cupit ejfeparens , qu£ matris imaginegaudet.

Stfapis , ópater , h^ec^gna reconde finu

:

^mn age , quemque voles habeat tua nata maritumy

^uem noles ,generum vel dabit illa tibi.

Rationes phyficas vide apud Card. lib. z de fubtil. ubi & Liviam Auguftam ova fuo calore fovifle & pullos exdufifle memorat.

^ar les meurs , cognoit-on les humeurs.

TV/T
-Argot ayant au fein couvé un oeuf , fretille,

^^ -* En mere Ie nommant. Jean marie ta fille,

Ungendre, quitcplaift, bien toft te faut choifir i

Ou ta Margot prendra mary a fon plaifir.

Tafaveur y maioirgcur.

?^E penfe pas ce traift tant merveilleux, m'amye,
^ <<ue ra faveur a mis un rude amas en vie j

Ft que tu vois produit, d'un ccuf, un beau poulet.

Carme traiftant ainfi, tu verras mefme efteft.

Philip. Beroal.

.^odinnavigiogubernator, quodincivttatemagiJlratHS y quodinmundo

fol, hocinter mortdes amor ejl : navtgiumfinegubernatore labafcit , civitas

fine magijlratupertclitatur , mundusfmefole tenebrtcoftis efficitur : dr morta-

lium vttafine amore vitalis non eji. ToUe ex homtnibtti amorem,folem e mun*
dofttfiulijfe videberis.

EX



EX SIGNIS, FUTURA.
PAtrii anne ntipturiAtfAia ifccum delibermti^ tejlïmo-

niis lo'rige petttü neutiquarn opus cji
-,
oculi, fupercilia^'

•vulttis demque totm , fermo quid-tm tacitu-s mentü ej} , ait

Cicero, ó', ut Po'éta^

Ex tacito vultu fcirefurura Heet.

Pojihu-mta , iirgo Fejlalis , de incefiucaufnmdixit, oh fu-

Jpicionem elegnntiorii cultus , iage'niumque üherius , oji^.m

njtrginem deceret. Ut Liv. ér Plutarchjcjiantur. Ex i'ul-

tu, excultu, exincejfu^imoé' fermoiic , quifepeincautis

excidit , pritjudtci.ilan de morihus totdquc v'ita qu£fiionem

veteres injtitmjfe ^fo-tispatet : Loquere , mquicb.it Socrates

adpuerum , ut te ftdeam ;
jpeculum emm animi

, fermo est.

Concludam-y cumHieronymo: profigno y inquit , interiorü

hominisfunt verba erumpentta. ; libtdinojum , quijua %iti.t

callideceUt , interdum turpisfermo demonJlr.it. Vultu er

oculis dijftmulari non potep confc'ientia , dum luxuriofa ac

Ufcivtimen s elucet in facie, crfecreta cordis , motu corporis

acgejlihm tndtcat. Plura de indiciU filt£ ad nuptias propc-

rantis , vide in quinto acfexto emblemAtelihelli nojlri de Of-

ficiovirgtnis in cajl. amor.

Lucret.

Ut bibere infomnisjttiens cum qu£rit , é" humor

Nofi datury ardorem in membris quijlinguerepojfitj

Turn Uticumjimulacrapetitjfrujlraque laborat.

ü En vader willende onderfoeckenof fijn dochter het
•*-^ hooft na 't houwen begint te hangen, en behoeft de

bewijsredenen van fulcxby ftoeIenenbancken(ibonien

feydt) niet te gaen fcecken , hy en hoeft maer acht te ne-

men op haer manierenVan doen. De ocgen , woorden,

cnhetwefen felfs zijn als geduerige boden, en ftil-fwy-

gendegetuygen des herten, feyt Cicero.

Ujthi. t trecken van de mont

Kent men dtcklvils 'ƒ hertengront.

Ovidi. Pofthumia, een van de nonnen van de Goddinne

Vefta, is van oneere verdacht en beticht geworden , al-

leenhjckomhaergeeftjge kleedinge wille, en overmits

fy wat vrymoediger van gelaet was, als foodanige macgt

welbetaemde. Eenige van de ouden hebben uytiemants

uyterlijck gelaet, en infonderheyt uyt fijn woorden,o\ er

des felfs ghehede leven wel .derven vonnis ftnjcken.

Spreeckr, feyde Socrates tot dcnjongelingh , op dat men
fien mach v atghy vooreen zijt. Des menfchenreden is

een fpicgel fijns herten.

.4pud Senecam virgo Veftalis, quin hunc verficulumfcri-

pfiffcty Foelices nupt^ ! moriar , nifi nubere dulce eft : in-

cejlipoflulatur : & tn eamfic dtcitur : Foelices nuptse , cu-

pientis ejt. Monar nifi , ajfirmantls. Dulce eft , qua-m ex-

prejfa vox! quarn eximii vifcerihus emiJfaJ Incejla eJt, etiam

finejlupro, qu£/iuprum cupit.

I Corinth. 7. 9. Beter gemant , nhgebrdiit.

f~^ Hyhebt (gelijckhetb]ijckt)eenhinneney genomen
^^ En daer is met 'er tijt een kiecken uyt gekomen :

Nuhebjefoo veelopmetdat'er isgebroet,

Dat ghy u van hetjonck de moeder noemen doet

:

Wel ftnaeckt u defe naem, en dat maerom te mallen ?

Soo dunckt my dat de daet u beterfou bevallen.

Vriendinne, kent u felfs ; het is u minder fchanc

Voor alle man getrout, al s heymelijck gebrant.

Prxftat nubere
,
quam uri.

T^ Tfovet ,
é' calidispullos educit ab ovis

*—* Phyllis , (j- ^en ! matrisjam mihi nomen , ait.

Phylli quidhocfibi vult , animum tibiprurit imago ?

Ah '. cuificlapUcent nomina , verajuvant.

Ovafovesgremio , veros imitantiapartus,

^.Jluat in tacito dum tibijïammajinu.

Improha nube viro :faciatpejora -aeceffe cjl.

Si quafub inyisa virginitategemit.

Proverb. 5.18. TaJoureefoit benite ^ te refiouy de kfemme de tajeunejje.

T Lvautbienmieux Ie corps lier par mariage, Quefouillestutedoncqparplaifirscontrefaias?

-"Qucfebruflerlecoeurduneimpudiquerage. Veu que peus fans pêche avoir les vraysefteds.

MELIUS EST NUBERE, CLU AM URI.
"^^ On tantum mcUus eJfe pronunti.it K^poflolus nubere,
-*- ^ qukmfcorti focietatefe polluere; veritmetiam melius

fjfe affcrit nubere y quam uri. Ke ergo blandiatur ftbi qui

faemined venere 72on utitur ^ quum intrinfccus libidine ar-

deat, Pudicitiam enim ejfe, conjunctam cum cajlitate corpo-

ris , Animi^uritatem. Recienotatur ex Paul. i Cor.j. 34,.

idque rejpiciens , virginem carne, fd non mente , pritmium

Tiullum manere , dixtt jfidorus. Hinc cum donum continent

tiaplerumque non nifiad tempus k Deo homini conferatur,

tamdiu k nuptiis abjitnere aliquis fe potent , quamdiu ad

Jervandumcceltbatumidonemn fefe fenfcnf.atfimulatque

domands libtdtni vires deficere fibi compenet , conjugii ne- oorloft , fich foo lange 'van den huwelijckcn flact te onthouden

DE Apodelen verkLiert niet aÜeenlijck, dat 'et beter is té

trouwen , als in hoererye fich te verloopen : maer felfs dat

het beter is fich ten houwelijck te begeven, als te branden. Nie-

masdtdan enkctelehem felven , als ofhywat goets dede , die

fich van het gcfelfchnp der vrouwen onthout , indien hy midde-

lertljtifiwendighlijck van vuylelufien bram. Maeghdebjckerey-

nigheydt is een t'famenvocginge van de fuyverhcydt des gernoets

met een onbcvleckt lichnem ,
gclijck klaerlijck af te meten is uyt

dephetfePauH i Cor. 7. 54. Ten wekken inficn feydt Ifidorus

feer wel , dat een macght in den vleefche , en niet in den gcmoe-

de, geen belooninge te verwachten en heeft. Maeralfoo kenne-

hjckis, dat degave van onthoudinge veelcijdts alleenlijck voor

een tijdt den mcnfche by Gade werdt toegelaten : Soo is 'et ge

cejfttatem k Deojibi impofitamplane intelUgat. Et , ne tan

^uamcajlitati adverfum^ id genus vit£ quis damnare au-

deat , audiatD. chryfoflomum. Primtts, tnquit tlle , caflita-

tisgradus y virginttasimmacuUta;fecundusy conjugiifides

fdeliterfervata. Eflergo, -vel tejle chryfofomo (^qui alioqui

nuptiisfavere vixfolet') conjugum cijita amor fpcctes qui-

dam virginttatis.

Greg. lib. lóMoral.
^ui tentationumpocellas cum djjftcultate tolerat ,conju-

giiportumpetat : melius enim est nubere qu-im uri.

Proverb. f. 2.

Pourquoiy mon fils ^ ferois tu tranjporté de VAmeur de

VeJlrangere , ó' embrajferois tu lefein de laforaine ?

ter tijt toe, dat men gcwacrwcrt dat ons de krachten onibrtkcn

om het viccfih tekonnen bctoomen , doch tot fulcks ons ori-

machtigh gevoelende, mogen wyvryelijckcn wel dcncken , dat

ons dnydt-hjekvan Godeswcgc wert gelaft, dat wy ons fouden

ten houwelijck begeven. Doch op dat niemandt defe maniere

van leven , als tcghens de fayverhcydi ftrydende , en verwerpe^

dat hy lefe en hoc^re den Oudcvader Chryfoftomum. De hoogh-

fte trap (Uyt hy) van fuyvethcyr, is reyne en onbefmctte maegh-

dom : de tweede, de Üact des houwelijcx , alsdefelve tuflchen

man en vrouwe cerlijck beleeft werdt. Soo is dan het huwelijck

(na het fcggen van Chryfüftimus, die nochtans over al ten belten

van het huWelijck niet en ghevoeh) als een tweede foortc vart

maeghdelijcke reynigheydt.

F U R E N-



84 FURENTEM aUID DELUBRA JUVANT.
X L ï I

Is 't "üijs y is 'e mal, Alfetm eenpuyt hoogh op een floel,

'tLiefhofen ai ' Syjpmgtalvpedernadepoel.

E En vryer ging te kerck , om Godt temogen dancken A L gaet de baviaen met opgerechte leden
' Vandathy was geraeckt uyt alle minne-rancken

;

-^^Juyftopde rechte maet, en als een menfche treden,

Maer fiet ! hem komt te moet fijn lieve vyandin, Hy des al niet-te-min tijt haeftigh opte loop,

Die blies hem even daer fijn eerlle wefen m

:

Al wort 'er maer een noot geil ingert in den hoop

;

Sy gafhem maer een Icnk, daer ging de Godsdienft henê 't Is alom nietgepooght een feugh te v illen eeren,

Sy gaf hem maer een lach fijn yver is verdwenen

:

Sy wil doch wederom tot haren modder keeren j

3, De firn vergeet dt maer; en pleegt hacr oudt gebaer, Al wort een lichtekoy oock tot een echte vrou,

„ Alsfy haer eerden v\ enfchj de noten wortgewaer.

Furentcm
Qiüd delubra juvant ?

T J»e, Beogrates atfum cum nufer ahiresy
-* Laxaforentpaphto c/uod/ua colUjago.,

Forte TryphanA tibi medio lemtyobviatemplo,

Vumquc -oenit , dulci riftis ab orejiuit.

Z)4 venumptetas , Dominii. fuccumhimm , inquüy

ReHl 'tonis nmor , i-ictin amore
,
jacet.

Non alttergcftti ftU/ireparata decoro,

Fcrtur in objecUsJimiaJlulta. nuces.

Vo.la de mes de'potions^

13 Obin guari d'amour a Dieu va rendrc grace,
'-^ La vcuè de fon feu ce ben deflcin effacc,

.

Le finge va quiter Ie bal
, pour pcu de noix.

rAmour montant au cceur , dcvotion n'a poix.

Noch kijckt het oude raajby wijlen uyt de mou.

Semper in antiquum fordida

corda ruunt.

C Imifii ^eJihümedUmperduBm in urbenty

^ Ad cythdram chorcm ducere doctus erai :

Umquefaltt , comitesquejimul , JpectAntepepello^

In medioJparf4 cum cecidére nuces

:

llle yidens quodamaty frujiraindtgnante magijiroy

Infuavotaruit, dtferuitque chorum.

Neqmdquam viles anitme tollunturtn alturn.

Stmia, qutdquidagas,Jimia-fempererit.

Au Vtlm y honmur en ipain.

T E fing;e au lieu d'allerau bal, & la cadencc,
^-^ Counr apres des noix fe vilement avance.

Fay grandjtant que voudres.un gueux ou vil cocquin.

Il panchera toufiours a fon vieil chemm.

Sen. Hippol. K^Amorpercwlum-^foUt

Re<inumque tantumminimm in fuperes habet.

Ovid. deRem.lib. i.

Forte aderamjuvem , dominam leifica tcnebaty

Horrcbant pevis omnia yerbaminis
;

lamque-vadaturus , leciicaprodeaty inquit,

Prodierat ; Visa conjuge rnutus eraty

Et manus , ^ manibus duplices cecidcre tabcILe

Fertur in ampleKus , atque ita, ytncis , ait.

US QJCJE



U S CLU E RECURRET. 8j
N

1/, qmbus de adtnmijlrisprmctj^t eltgendts diligens tractd-

tus eji , inter cxtera , bonos bonts prognatos , hontjLtque

fimiltd ormndospr£ctpuc afjurnendos mculcant.Tortcs qutp-

fefortibm creari ^ meliorefqae melioribuspropagart ,fèctin-

diim naturarnputajit ; Animi uilis in yiropfjnctpe indtciitm

ejfe, i'iles/ibi adhibt re, mcUmant.
Aiagnos libcrtos certijfimttm 'non maghi Principis argU"

tnentumcjfe, confidcnterpronuntiat Plraitis^

^uidita ? qtiufortuna , utinquiti/le , nonmuiatgenu^,

CJr diffic/le ominao iKjitam homini naturam hononhmfupe-

rare. Erepent,tmo erumpcnihaud dubie etiam inmedUsfipe

Jplendoribm agn.itx auttnn/iitefordcs , éf identideféaüqua

parte fefe exeretplebcja humiUtas.

Afellum , licet exuviis leonis befiiam hinc inde diligenter

obducas, jiunquam tam exa^e velabis ^quinalibt identidem

emerqeiit infames auriculA. Bene erqj) Poéta,

Horat. Naturam expellaifürcatamen ufque recurretj

Et malaperrumpetfurtim vejligi.t vi^lrix.

Menand. Natura omnibus doctrinis tmperat^

"l"^ Te haer werck maken van de Princen voor te fchrij-
^^ ven,wat voor dienaers de felve ontrent haer behco-
rentcgebruycken, meynen dat men niet dan goede , en

vari de goede gekomen, daer toe behoort te vorderen:

oordeelcndedat'etnatuerhjckisjdat'ervrome van vro-

me herkomen 5 en dat 'et een teycken is van een laegh

enonvorftehjckgemoet, flechten gering volcksken on-

trent fich te hjden. Ten moet geen grootmoedig Prince

wefen,die een hoop vrygelaten Haven groot maeckt,feyt

Phnius. En waerom dat ? groote ftaten en veranderen

niemandts gedachte j een ingeboren aertenwerdt nim-

mermeer door eer-ampten wegh genomen, de vilHcheyt

fal altijdt hier ofdaer , fclfs dickwils als 'er meeft eer te

kavelen fal fijn , ergens uytpuylen , en haer laten fien

:

want fchoon ghy een efelmcteen leeuwenhuytwcl ter

keureomenompooght tebedecken , hoe beheitdehjck

ghy dat oockfult meynen te doen , fo fald 'er noch even-

wel hier oj^ajer een eifels oore uytkijcken.

2 Corinth. 1 1 .
1
4,. Bet'ijle defatan verandert ivort in een

Enqeldes lichts^foo en ts V dangeen ivonder datjijne die-

naers "jcrandertTvorden , als dienaers dergerechtigheyt^

di^r -gekker eyndefallpefen na haer 'gereken.

DE fim gingoptemaet, zy haddeleere fpringen,

Sy trat gelijk een menfch, het fchenen moye dingen,

Maer alfle noten fagh geflingert in den griel,

Soowas 't dat fiux het beeft ter aerden neder viel.

Dus gaet 'et met het voick, dat niet op ware gronden,

Maer uy t gewocnt alleen is aen de deught gebonden

:

Want komt'er maer een fchijn van eenig kleyn gewin,

De tucht en haer gevolgh is fl'.ix haer uyt den fin.

Hebr. 12. ï6: Gjuenulne Joitpaiüardouprofane comme Ufan, quipourune

ijiande "penditjon droiS aainejje.

O curvae in terras anim3e !

"1"^ Vmfalitadnumeros, ere^aque corporatollit

*-'^ Simim, hum aliquisjam negat effcferam.

Forte nuces aüm mediumprojecit in agmen,

Vidtt , ó" inprada-m bcfltajlulta ruit,

Nilhominis retinens. J^ibn^s , affuetudine tantum^

Futilis in vanoperflrepit orefides.

Hts, modtci dumjpes affulgeatuUa luceUi,

Exctdit, heu !fluxtn religis?jis amor. ,

T E finge va au bal , portant en haut la tefte,

•^ Mais, pour cueillir des nois, fe va courber en befte.

O CURV.£ IN T
A Talantamy magnapernicitatis virginem , in medio cur-

•^^^fm eertamme , magno conatu ad metam properantem,

auretmalijactu remoratamfuiffe ab Hippomene , tradunt

Poéta : Eodemfcfe ca/hditatisgenere miferos non raro fnor-

tales fupplantat yafer ac verfipellis htimani generis adver-

fanus , qucties aliquem acctncfumjam , ac adyita meitoris

metamproperantem alibi confpicit j Protinm enim , objeBo

aliquomalo aureo , idcjl, oblato/ive dtvittarum Jplendore,

JiMC honorumgloria^five alio lüecebrarumgenereycur'vas in

terram animas de felici ftatu deturbat-, (^ adveteraac ah-

foleta retrahit. ligridis impetum, unofoetuum objecfo^fran-

gtfvenator , & belluam ad antrum , undeprodierat , remit-

Üt : idem nobis non raro ufu zienit. S£pe rerumfluxarum

abdicattonem , calejitum amorem , ac dejiderium animo con-

ciptmm ; at -vixfacer tjiefuror in curfu ejl , cum ilico , nefcio

quid, quod animo nojiro blandiatur , nobis objicit diabolm,

quo veluti nobis ipfis creptt, in antiqaum relabimur. Cavea-

mU'S, (^memtnerimm ybcn} incipere egregmm ^benedefine-

re regium ejfe.

Job. 8. 20.

Gaudtum hypocrit<x. ad injlarpuncli: fiafcenderit ufque

adc£lum quaftflerquilinium tn fineperditur , cjr qm f»'»

viderant , dtcent , ubt est ?

Math. <r. 55.

Cerchepremierement Ie regne dé Dieu (^ fa jujiice ^ (jr

toutes ces chofes vousferont bailléespar deffus.

Qui leur devotions ne font que pour Ie train,

Les quitent, aufli toft qu'il ent efpoir de gain.

ERRAS ANIMiE!
DE Poëten verhalen ons dat Hippomencs de fnelle Atalatitaj

hem nu bynaert voorby geloopen fijndc , met het iiyiwer-

pen van cencn gulden appel, lbo heeft weten te verlocken, dat fy

haren loop ftremmende , om dien op te grijpen , cyndelijck in de

loopbaneis verwonnen gebleven. Dieigchjcken treek wertons

mcnighmacl gefpeelt van onfen erf vyant den duivel ; want foo

wanneer hy gewaer wcrdt dat 'er iemandt fich heeft opgefchort,

ofte fijne voeten opgeheven, om te trachten na de mate van een

beter leven : foo weet hy tcrftont ons eenigcn gulden appel van

cere , rijckdom , ofdiergelijckc lock- aes voor te ftellen , om ons

daer mede uyt den rechten wegh te trccken , en alfoo in ons goet

voornemen te vertragen. De jagers hebben een gewoonte (alflc

jonge tygers uyt haer holen gerooft hebben , en van de oude in

groote fnelheydt werden naergevolght , ontficnde den rafenden

yvcr van 't vinnige gedierte) dat {y een van de felvc jongen laten

vallen : het welcke het beeft vindende , neemt het op , laet afvan

haer na te jagen , en draeght 'et weder in den ncft : en middeler-

tijdt ontkomen de jagers met de refte. Even foogaet 'et met ons

toe: 'tfchijntfomwijlen dat wy lijn uytgegaen oni met vierigec

herten te loopen den wegh onfer faligheyt ; maer foo ons midde-

lertijdt iet, den vleefche aengenaem , by onfen vyandt wert voor-

geworpen, wy ncmen't op , en jagen niet vorder, maer kruypen

wederom als in onfe oude holen. Hier voor ftaet te wachten, en

ftaegh in gedachteniflc te houden , dat 'et cerlijck is wel te begin-

nen, maer heerlijck wel te eyndigcn.
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8c? QJJ ID NON SENTIT AMOR.
X L I I I.

Al "^at mint , ypondet iperfint.

"P^
Ens was ick op een tij t byR ofemont gekomen,

•*--' Ick hadde met beleyt twee luyten meé genomen

;

Op d'ccne lag een ftroo (fiet ! wat ccn vreemde ftreek;

Dat fprong in haeftenop . met dat de toon geleeck t

Ghy roert my, Rofemont, ghy roert my fonder raecken.

En, fchoon ick elders ben , noch koiidy my genaecken

:

Siet I daertwee herten zijn op eenen toon gepaft,

Daer voelt men menigmael oock dat men niet en taft.

Biy metten blyden.

\T7' Anneer de foete luyt heeft welgeftelde fnaren,

^^ En voelt een ander luyt op haergeftalte paren,

Soo toontfe bly gelaer, als ofl'e vreughde fchiep.

Dat iemant haers gelijck tot eer en vreughde riep.

Leert hier uytfwarte nijt uyt uwen boefem weeren,

Leert voordeel, leert geluck voor uwen vrient begeerenj

Het is een wreede vreught, een vinnigh onbefcheyt.

Dat iemant lachen derf, om dat een ander fchreyt.

f- Waerdoordefcbewcginge vcroorfaeckt wcrt, leeft by Cardanumin't aclitüe boeck deSubiilit.

Quid non fentit amor !

DUmJAcet in mutapofitum tefludinejira.men

Saltat^ ut ^qtialem dat lyrapulfafoi

Chorda manu non tacfa tremtt, tion moto. moyetur :

.^idmirum ? quodamat, fentit adejfejibi.

Te Tjideoy mea lux, nee te mea lumina cernunt :

Audio te, loquttur cum tuatingua nihil

:

Sentio /^, nee me tua dextera contigit : i nunc

Etcordi, quodamat, numen inejfenegn.

* Hujus rei rationcm acute dedarat Cardan. lib. 8. de Subtil.

Ceux qui :s'entre ayment , i'entre entendent.

T) Emarqueen tonefpritVeftrangefimpathie
^^ Des chordcs de ces luths,& puis va ten m'amie,

Pour contemplcr par la des deux amants Ie coeur

Simbolifants toufiours en un efgal humeur.

Gaudendum cum gaudentibus.

A Ftacheljs tremulo tcfiaturgaudtamotu,-
^"^

XJt foei<efimilcm fentit tneffefonum.

Barbarm eji,jiquis mortali.icorda,Jïage/Uti

Altertus Uta conditione, dolor.

Dijce tuaf Uehrymai Uehrymis mifcerefodalis,

^ifquü es, alteriufgaudia dtfce fequi-y

Nee fatü hoc,fedJpontejuva, fedproveheceepta,

EtjacilempUeidis vultibas addemanum.

Au jour de fefley ne fay la befte.

'npU verras rcfiouir du luthlachanterelle,
*- Lors quant un auti e luth en fon s'accorde a elle.

Soyezjoyeuxaucocur,preftezlabonnemain

A la commodite&joyedu prochain.

Plat. lib. 6 de leg. P'etus 'verbum efl , fimilitudinem amoris auEtorem ejje.

Cypr.Traft. deSponf. cap.7.

Experientia notum est areanam quxndam (j- oceultam inter homines ejfe

naturarum cifjtnitatem nut odium , vel naturx quadam occulta fi, i'cl

ajlroruminfluentia. t
vel, c^^c. Unde fit ut altquis ab altero toto peclore

abborreat , in alterum %-ero propenjusjit , 7:cc ro^atus ciufam diecrepof-

fet cur hune amet, tllum odirit,juxta tllud Catulli , Non amo te Volufi, nee

poffum dieere quarc, hoc tantumpojfum dieere, non amo te.

Eeroald. .^id non cemit amor ! quidnon vejltgat amator

!
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CUM GAUDENTIBUS GAUDENDUM. 87

"^T ihilmaqis inhumitnum ejl , qukm exraalo alterim boni

^ ^ alicjuidjibi augurari, é'nu-aqtia}n,mjlex luctu alteno,

gMidiumfentire.

Kihil magis ^equiim , qukm hommem gatidereJibene agi

cum homine "videat : nihil magis humAnmn
,
q^uam imquis

hominum cajibm homines ingemifcere.

XltqueJinijlrarum partium ictm redundant in dexte-

r.im , ito. 'nos civium nojirorum commodis c?» incommodis

oportet affici.

CongratulandumeHy inquit Libavita , amicis , cumpr£-

cUre cumipjïs agttur ; contra condolefcendum efl , fi dolore

afftciAntur : nam quibt^s infortunia ctvitim voltiptati funt,

non intelliguntfortund caftts omnibus communes effe,

O niiferos I quorum dolor eft , aliena voluptas

:

o mtferos ! mquam^ qutbm

Rifus abeft, nifi quem vifi movere dolores.

Bernard. in Cant. Serm. 49.
Gaudendum in bono alieno ?nagno , magis quaminproj.

parvo. id.cum agendttmfit^ qukmprocul a, livore debeatre-

cedere tequus animus,facile quivis colliget.

DAer en is niet min menfchelijck, nis uyt eens anders qunedt
iet goets te verhopen, en uyt eens anders droefhey: , blijt-

fchap te fchcppen.

Daer en is niet heufcher.als verblijt te Z'jn in eens anders blyt-

fchap , niet beleefder , als dat een menfchc fich verheu^e , wan-
neer het een ander mcnfche wel gaet : niet menfchelijckcrjuls het

fuchtcn van den menfche , als het een ander menfche tegcnloopt.

Want gelijck een fl igh in de flincker zyde ohtfangen, oock de

rechte zyde des lichiems oncfet ; foo bchooren wy bewecght te

zijn, mee den voorfpoet oftegenfpoct van ons even menfche. En
dat foo verre (geliji k Bernard. feyt fupcr Cant._) dat wy ons meer
bchooren te vcrblyden, alsonfennaeftencen groot, dan als ons

fclfs een kicyn voordeel aenkomt.

Het welck nademacl betracht moet werden , hoc verre een re-

delijck gemoet vanhaet en nijt moet afwijckcn , kanydercen»

uyt 't gunt voorfchrevenis, lichtclijckcn afnemen.

Ach ! hoe ellendigh is de man.

Die nimmer 'vrolijck "ivefen kan^

"Dan als eeir ander is beducht-,

Ofm benautheyt leydt enfucht

:

Ach ! hoe ellendigh is de menfch.

Die als een ander krijght z,ijn ivenfch.

Van (pijt z,ijns herten bloet verteert.

O trient, dieplage van tt weert.

Pfalm. 16. II. Ghy doet my kont den ypegh ten kyenj

yoöruis yrcughde de folkeyt , en lieffelijck "wejèn

tot if?:e?- rccbter-hant eeir^igblijck.

Tn\ E luyr, de foere luyt, by niemant aengedreven,
-*-^ Die fal men hel geklanck by wij len hooren geven

;

Daer is geen meeftcrs hant , geen vinger aen de fnaer,

Maer Hechts een ftille lucht komt fijgen over haer.

Daer is een foete vreught, een b.eymelijcke zegen,

Die op de zielen daelt, door onbekende wegen,

Mijn herte luy ftert toe, het is het hooghfte foet

Dat fbnder menfchen hulp bewecght een ftil gemoet.

Intafta movetur.

f~^ Horda ma7iu non tacfapilit, non motafuftirrat.

^^ \Jt chelys xqualemfetttit adejfefonum.

^uaniapiis tacitampertentantgaudu mentemy
CumDem., occtdto numinepectti-s agit

!

Non "jidct a[J'effor, non hoc notat ajJecU motuSf

Atpia mens intmfentit adejfe Dettm.

Mortales oculi mortaliagattdia cernunt,

^UA Deus infiillatgandia, -nemo videt.

2 Corint. 4. 1 8. Kom avom mpoids eternel d'me gloirc excellement excellente, qmnd

nous nc regardons pas aux cknfes "vifibks nins cux inlpifiblcs.

On oit un luth fonner qui toutefois eft coy,

Le jufte fent plaifir, Sc nul ne fcait pourquoy.

VERA GaUDIA non CAPIUNT OCULI.

TT Eureux efprit fidel I qui mefme en cefte vie,

*- -* AvecDieutout mouvanta grande fymphatie

"^7 Era gaudia ut ex rebus corporeis non proveniunt ^ ita

^ nee ocalis corporeis confpicipoffimt. Ammus incorporeus

Kon nifi cognatofibigaudio^ idefi, incorporali, affuitur ; reli-

qua, cujuscunquegenerisobleéiamenta, corticcm tantum ^id

efl corpus^ contmgunt , adinteriores vero anumfenfus nun-

quampenetrant. Atpaxilla confcientix ,yit.e£terndpr£-

tmncia , occulto nomine mentibus inftifa , incffabili atque in-

credibili dulcedtne tacitum peclus perfund.it. Nihil Deo

claufum^ intercjl animis 'iiojiris, ac mediis cogitationibusin-

tcryenit. Amen, amen , dico vobixQnquit Serziator lohan.

5.14.) qui audit verbum meurn , ^ credit ei qui mifit me,

habet vitam arternam ^idejl ^ ut Paulus interpretatur ,pa-

can confcie-ntia , acgaudium in Spiritufancle , verafuture

beatitudinispraludia. Tanta entm alacritas animi {inquit

Ca(f.') quantafuerit confideratiorei, efienimmenfura Uti-

tiafccundum magnitudiriem nuntii.

Bernard. fuper Cant.

lefus, meiin ore^ melos in aure,j::bilus in corde.

Gregor. in Moral. lubiUtio dicitur, quando ineffabilegau-

dium mente concipitur
;
quodnec abfcondipotejl , necfer-

-monibm aperiri, qt tatnen quibufdar,j modisproditur.lllud

efi verum acfummumgaudium quodnon de creatura ,fed

de Creatore concipitur^quodcum acceperis nemo toilet a, te.

GElijck de ware vreugt niet en fpruyt uyt lichamelijcke oor-

faecken, foo en kan oock de felve met de lichamelijcke

oogcn niet werden acngeficn. Het onlichamclijck gemoeten

wert door geen ander blytfchap vervrolij ;kc , als door de fulcke*

diegelijckmatighcydt heeft met haren aerdt , datis, dieingeen

lichamelijcke dmgen en beftaet. Alle de vermakelijckhcden defes

levens en gaen niet dieper als in de fchorffe, dat is , raceken maer

het lichaem , en dringen noyt in het binnenfle onfer zielen :

Maer die licffelijcke vrede dergemoets , en voorbode der ccu-

wigergcluckfaiighcydc, heymelijckcndopr Godes geeft in onfe

herten uytgcftort zijnde , vervult ons den gantfchcn boefeni

onfer zielen met onuytfpreeckelijcke foetigheydt. Voor Gode

en is niet gefloten, hy woont in onfe herten, en fweeft midden

onder onie innerlijcklte gedachten. Voorvvaer (feydt de Heere

Chriftus lohan. 5 • 24 ) die mijn woordt hoort , en gelooft den

genen die my gcfondcn heeft , dieheetthct eeuwige leven , dat

is, (gelijck de Apoftel Paulus 'c felve iiytleght) vrede des ge-

moets, enblijdtfchapindenhcyligen Geeft, gcwifle voortcyc-

kenen van de toekomende geluckfalighcydt. De Godtfalighc.

gevoelen midtsdien oockindic leven onbegrypelijcke vermaec-

icelijckhcydt ; want de blydtfchap die in deghedachtcn is, heeft

haergroote, naedegelijckmatighcydt vandefaeckcdiemcn bc-

denckf.
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88 AMOR, TELA PENELOPES.
X L I V

Maken en breken , Jijn liefdes treken,

TZ* Omt Het hier, foetejengt, de krachten defcr beken,

-*-^Haer natp lach uytceraerceen fackel aen te fteken,

En foo daer eenigh licht ontrent het water quam,
Dar gmg in hacften iiyt en treurde fonder vlam.

Dus gaet mijn liefte werk, mijn droefheyt doerfe fpelen,

Mijn water maecktfe vier, mijn vreugde doetfe quelen

;

Siet dus ftaen fy en ick geduerigh in gefchil,

ümdatfy nietendüet,aisdaticknieten wil.

Amor, tela Penelopes.

T^ Lumine cum Dodona tuof.-xr'h'a rtgatur,
-*- Stndtt, (jr, a 'cltdo vicl.x liquoru^j/erit

:

Fcr, pu'.r^ huc jive luce facrr:, mtrabitur hojpes

E Mediojlintmai f/roJiUtfje Ucu.

Aura canoy fcd Amtca modo T,:e tracf.tt eodem ;

Hanc egot,,:^ Cr.yt foriti-s hal/eteptnem :

llUmovens caltdocjue gelu, oeUdontie calorem,

Mc cuptentefuftty mefugiente cupit.

Aharer faicl aymer.

QUantje fiiis efchauffc, tu rcfroidis mon ame,

Qiia.it )e fuis rcfroidi renaiftre fais ma flame,

Donnantuneonrrc poixa TunSf l'autre humeur:

D'une immortelle nioi t ainfi, heLs ! je meur.

In 's Prineen hof, •^ortgout totfiof.

En (lof tot jTout , ^^ee ! d/e V op bout,

"p\ Odona 't wonder nar, een Prince van de beken,
^-'^ Kanbluflen V. at erbrant,dat nieten brant^ontftekc.

"Vraeght iemant wat dit beek den lefer feggen wilt ?

Weet dat het fekfacm ^ egt niet van het hofverfchilt :

De groote lieden kley n de kley ne groot te maken,

Zijnveeltijts in het hof niet alsgcmeene laken

:

De knecht wort daer een heer, maer ftrax verloopt de
Want die het al v , rmogt is weder fonder glans, (kans,

Fons Dodonae , aula.

TV /f" /ra tuis (itafania canit) Dodona.Jcatcbris

xSx Profilttt Grajo lympha facrata lofi.

Hxcfolet accenfoi txtt>igucrc fonttbm ignts^

Nee minffs extinclM frne eterefaces.
Regis habetgenium, regtfacra lympha deorum,

Dodotixprocerum liminafonte madent.

Clara tenebrefis, ttluflrtbn,s aula tentbras

Mutati (jr alternasgaudet habere uices,

A Li conrt du roy , grand defarroy.

T 7 Eustu fcavoir, amy, que c'ed leau de Dodone

?

^ C'eft ce que fonr coulcr Ie Pnnccs de leur throne.

Le roruricr vilain fp'enJide roft de vient,

L'iUuftre cependant fon luftre ne retient.

Dan. Heynf lib. 4-. Eleg. 11.

Bajiapofe^bampauci[[tma, Rojfa negavit',

Nil petii, •vulttajunxit amicafuos.

Seilicet hxc votogens ej} contraria -noflro,

Sitpacata magis, protinus ibit amor.

Terent. Eun. IJbi velis nolunt , ubt noUs , voluut ultro.
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FONS DODON^ AULA.
POlyhim ml'tcos a!jtmiles dixit calcuUs abacorum , qa dr TT^ ^- hovelingen werden van Polybw vergeleken met rei

fccundum voluntxtcm calculatoris modo obolum xneum, ^^ penningen
,
die naer de wiüe van den reecken .er

,
iom;

ntodó tdenttim'vaU'nt : cumplerumque ^ utfidemm -.fupe-

riores calculi,JïUttus fefe exundant y iltcoin inferioremlo-

€um redacfi, fjulloferejint numero. Gmdentpkriqueprin-

cipumfummoi imosy mosfummos reddere, d^folo nutu quos-

Itbet aut mifcrcs , nut beatos ejftcere. Tota fa.ne ml'tca h

ken-

jdts

ponden, fomtijdts penningen , (omtijdts rnacr mijrcn en ducn,

en vcclnjd-s als de hooglitte legh-pcnninphen by hi.fn WJt te

breedt iiyttjeftreckt f'jn , lbo kort hy die weder op , en Ic ydtfc ia

eenleeger plaetfe neder. Voorwaer geheel dcic hooffclte i'erhef-

fingehant^ht gantfchcnal aenden inval van de Princcn: Want
doorfecckerhcymcbjckgeluck, ofte on geluck valt derfelveree-

comitia affecJiis dirmt, drÜto quodam, Att Tacitm, ac forte ncgentbeyt op dele, en h icr onwille op de gene , en memghmacl

ftafccnd,, ut cetera %x Tnmipum imlmatto m hos , ofenjio "7^ ^^n ^n ^e felve oorlaeck r.jfen verlcheydcn j. IJnjd.ge were-

• // n J r r j r ^ . » kingen. Alcxander macikte een zeeroover tot lijn Raed.^hecr.oin
tniuoseft ,& i£peuntuscAuh.edivcrji , iwocontrarneven- ,7 1 i „ „u ^ u»,^ n-u»r„r,^tpn k-.,UpJ ^-' t '

,
, 1 > rr \ dathyvryiiyr, en leppigh genoegt! op hem gnelproken hJdcle.

tHS. Akxnnderpyratam, quod uberiits tneum dtxifjet,
"-''' v . > .. .

. . .,- ,
„

Ramiriisdaer en-tegcndede,om gelijckeoorlaeckc, cltedelluy-

confiliisfibi ejfe voluit. Ramiriu HtjJAniarum Rex undecim Jen van de befte des landts, de kop af-houwcn, een quinck üagh

daerby voegende,

't ï'osje en weet niet met ü'ie hetjpeelt,

viros nobtles, CAdemfer} de caupi , gUdiopercuttjicJftt , aa-

dito (logio : Non fabe la volpcja, con quien trobeja. Pajftts

er<iphic lubrictis , (jr a.d Upfumpronus . qutdremedit? nul-

lum AlmdrnfiveterAm tfitHi, injuriasfacere,gratiasagere.

lurapttdorque

Fugiunt AitUsy

Sequitur trijlü

SAnguinolenta.

BellonA mAvu ;

^xquefemper

Senec. Agamemn.
\Jnt Erynnüt

Tumidoifemper

Comitata domos^

J^^its inplano

£>uiilibet horet

Tulit ex aUo.

feyde hy. 'cis dan op dit padt gantfch flibbtrigh om te gaenj

gantfch forgcüjck om te vallen. Wat raedr hier tegens ? Geen an-

dere , als die van den ouden hovelinck , de welcke ge vracght fijn-

dc , by wat middel hy tot een feltfaem dingh (te weten tot. ouder-

dom) te hove gekomen was, gafvoor antwoordc :

Met ongelijck te lijden , en danck hc ht toe tefcggen.

Saluft.lngiirt. Regum voluptatcs ut vchemcntesjk mohileS

junt , J'^epejibt tp/iadverf^.

Pierr. Matli. lib. 2 Narr.

ilfaut a la court , comme enpais £cnnemy avoir leeilpar

tout , tourner la te(Ie h tout ce qui fc rcmue , Jamais onyefi

fans batement de ccettr.

Sic rerum invertitur ordo.
1 Corinth. 1. 7. Exod. 7. 8.

jycn diiyVilcjiuiïdt ceiouïi^c , bdpr acipddeloofe.

MEn vont wel eer een beek ontrent de priekfe ftrandê T^ Axlymphispodona tuis immerfa necatur

Die blufchte fackels uyt hoe krachtig datfe brandé >
-•- ^e mtcat igne ; nitet., qu^Jine lucefuit

:

Die gafin tegendeel een vier, een helle vlam,

Die gafeen fackellicht, die fonder luy fier quam.

.Wat leert dit feltfaem nat ? de vyant vander hel len

Die pooght de ftrenge wet den vromen voor te (lellen >

Dies Itaet haer fwack geloofom uyt tC fijn gebluft,

Terwijl een werelts kint in Chnfti lijden ruft.

Fonsfacer ijle peb,jtcprij}ina credidit <etas.

At Deus hicjlygiï rex Acherontis erat.

Fatrat tdem cumfonirfuo regnator averniy

Ordtnis inverji gaud'et é" ^^^^ d.o^i^ •

Nempepios reTtd-itercelltt acumine legis,

Blandtturque malisfx7tguine, chrijle ^ tuo.

D
2 Corinth. i.ii. &ue Jatan ne gaigne kdejfm, car mm niimrons point .[es'machinations,

Odone par ton eau, la mefche toft sVnflame, Le fatan met les bons en dcubte, par la loi,

Lt le flambeau bruflant per: aufli toft Ton ame. - Blandifiarit les mcfcnars parune vainefoi.

SIC RERUM IN^^ERTITUR ORDO.
T Kterplurimas diaboltfraudes ac aJluttAS^ non infimum lo-

•*• cum ea obttnere mihi videiur , qudverum lumen, idejl^fi-

auciampiorum in Deum rigori legis , tanquam aqua immer-

fam,extinguerefatagit; dr cotitra facem emormam , idejly

imtpiorum confcttnttam tgne^ ex aquispetito, td ejl, ^rxpofie-

raacptrverfafideyjludet aicendere. Sedde hvs emblema. In

multis aliisadi'omagna ifi vicinitas , ac Jtmilitudo veri ac

fulji,utfacillin,e,yelr.aturali hominum corruptione, velma-

chinatione diaboli, alterumloco alierimobtrudi nobhpojfit.

Exmuitis cxemplis uni'mhabe y
fedquotidianum. Tametfi

malutK nthilaliudjit , ouam def'eclm bont
,
perfuadet tarnen

JïbiunmquüqueJevtriboninom€nimplevt([e,Jim.ilumfor- ^et quaedt nict'ahderSenis, als gdireckof dervingc Van goedt^

ie vttayerit, td ejlyjïneeficariuSy necfury necfaneratorydici nochtans laet een icgclijck fich voorftaen, den naem van een goet

fojfit i cumfane muito alttu-Sy ut bontts quis dut pofit,-êmtin- matiVerdunt te hebben , foo hy fich maer van het quaedt en ont-
' -

höiidt ; dat is, foo hy milTchien geen moordenacr, geen diefgeen

wocckcnacr bevonden en wen ; daer nochtans, om een goet maa
tewefcn, al vry vorder gegaen moet fijn. Met moet met alleen-

Jijck nalaten de gebreken vonn vermeit, maer in plaetfe van de

felve liefhebben, ghevcn en helpen. Want de deught ghecr»

gebreck, maer een Wt rek te fijn, niet in ledicheyt , maer in arbeyt

cnwerckingetcbcftaen, werdt ons indefchole Chrifti daghe-

Iijcks gheiecrt. De bijle , roept lohannes de Üooper , is acn dert

boom geflelt , en die geen goede vruchten endraeght fal uytghc-

roeyt werden.

OKder andere Hllige aenfl gen des duyvels , en is geetlfïns de

minfte, dn by het ware luht der geloovigen ('iv/d k is h /cr

valt vertrouwen opG'odc inChrillo lefu^indeltrengigheydt des

wcts, als in eéndoodetijck water, foeckt te verfmorcn : gelijck

hydaer-en-tegendcn doodcn en nytgebluften fackel , (dat is de

afgebrande gcvvifle der goddcloofen) inet een vier uyt het water

gv nomen, dat is ^ met een vetkeert en averechts geloove , pooght

te ontlleken. Doch hier van werdt in't minne-beelt gefproocken.

In vf el andere faecken is foodanigcn grooten nabuerigbcydt des

goedts€n quacts > jdfi'WacrhcYd.tScn Acx leugen , dat lichtelijck,

ofte door den bedofvcnaerdt der menfihcn , ofte door de liltig-

heydt des duyvels , het.ecne voor Jiet andere ons in de handt kan

geltcken werden. V-sn veel exempelen is'crdit eene. Hoewel

dumfit : amandum quippc efl^ dandum ejl ; adjuvandum elL

Virtutem enim non defectum , fed optts ejje ; 7ion in otio aut

quietCyfedtn tpfa aciionc confijlere , neefat is efje nraloxbfii-

"huiffey At bonum infuperfactendumefje ; in chriJlifckolAin^

dies docemur. Securis , clamat Eaptijla , arbori appojita ejly

quiefruélusbonos, cfv.

Gregor. i4Moral.

HoJIis nofler quaiito magis nosfibt rebellare conjpicity tan~

to amplius expugr.are contendtt : Eos autempulfare fiegligit,

quQS quicto intcrfepofjtd. rejentit.

H; JAM
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X L V.

LIS A N N l S.

Vantlveeeetit man eene f^ee.

EV lact doch, oude ftam,u fpruytjen metmy paren,

Met fal van nu voort aen ontrentmy beter varen

Als aen u dorren tronck : het b(uygt na mijnen fchoot,

tn 't heeft a an uwefchors geen papof fap van noot;

lek bidde, icheyt'eraf;en fchroomt 'et niet te wagen, i

Het fal in korter ftont bequame vruchten dragen, (dank,

Mijn dunkt , ghy ftact het toe j wel , hebt dan grooten

Wy twee zijn nu macteen,endatons leven lanck.

lam plenis nul>ili$ arrnis.

T T UfTcprecor , ó lan^o, 'vejierabilii arher ab avo^ -

*- -^ Corpore de ratnmn 'to/lerepoffe'tuö

:

> •.
-

Cernis, ut inclinxns caput in m^ea z/otafifratur, '^ ^\
Utqiie meojaceat farcinagyatajiau.

Me duce, moxpcterit tenerosproduceref(£tus.

Me duce, nilfuccis ir.digitUU tuis.

Vicimus, o mca lux^futmus duo,jamfumtis unum \

SiHodcpueunum nunc esij mox dmrurfm ertt.

Mdiiez^moybkn tofl ,' ffj.ayïe^-

\T leil troncqó laifle amoitajeune branche fuivre,

.

* Elleaimeraplufloftdoresnavantavivre

Sejoinfte de ton corps > n'en aye plus de foing,

llluifautunmari, d'unpere n'abefoing.

Heeft s' een man , fopjcheyt 'er van,

T Ck heb een teere fpruyt tot mijnen fchoot getogen,
- lek ben tot haer geneyght, en ly totmy gebogen -,

Des zijn wy t'famen een, en nieten fchort 'er meer.

Als vanden ouden boom te fcheyden met 'er eer

:

lek fpreke met verlof, ó ftam van hoogejaren,

Laetdo.ch tot mijn gebruyckditjeugdightackje varen,

Hetwcetvannuvoortaé, hetkenteennaerdervrient.

Dus weetdatjoncken oudtniet langh te famen dient.

Uxor in mariti domicilium tranfeat.

/^^ lugat lü rttyrtuiy tegat o .' me.i tempora Liurtts^

^-^ En ! cuhat in nojlro dulcis amjcajtnu

:

-ïllor meo tandem cumpeclorepectorajunxit,

Eque meogremiopignw amoris habet.

Ajjice ! qux. carii comes ufqueparenïtbtts h^Jit,

lampatrtd mecum yeliet abire domo :

Da vernam genitrtx •, altiplacuèrepenates.^

Non bene cumfembus L^ajuyenta manet.

ïcunes genSyh leur óelpens

'VT'Oici! ces deux font UD j dontceftcjeune branche,
^ Desjadutroncqvicilvoudroit bicneftrefranchej

Gens d'aage (bj^ chagrins, Iejeune cceur gaillard,

11 faut a chacun d'eux laifler leur cas apart.

HoKit. I. Car. I j.

FtUces.tery (^ ampütu^

^itps trrupta tenetcopuU j nee malis

Divulfa querimoniit

St^premacitifufolvitamor diff
r'

S I T



SIT NUPTA MAPvITI. 9t

'' I ^ ATKCtjl (^ Kupixlis feflii'itds ïiitervenerit , ^fxclum

J^^ <l^'Odnov£ nupt£fierij1let , a,Uquid.7iihiloniintis dc-

(Jfcjibt novi cor^juges ptttant , quamdiu e Ur'ihmpaternism
domumfporjjinova nuptAdeductanonJït^ ibique, qued.yete-

res duebunt, d.oniinium inceperit : Mtdierem enim,ntfidomo

p.ïtris exiierit , in muritipotejlatem non ve?iire muitis cre-

ditt'.m eft ; tdque apudplurimas nationes itx obfer'vari, tefta-

tt'.r Cypr.tus tratf. dejjonf.cap. j. Cum yero pUrumqueju-

feniles bUndittus recens covyugatorum iSgiefcrant morofi

fenes, non nnrum ej},jiadplen.x7)s matrimonn quajipojfejfio-

nemmarttm no-^tis ajptret , ér tixorcm {ipfi minime repu-

gnante) aparentibus yindicet^inque domiciliunifuum trans-

ferat. Cmfiforte repugnent , ut fierifilet , noz\e nupt£pa-

rentesJcptdeprofifi huncjuris textum inducet : Arbor eru-

ta , & in alio fundo pofita , ubi coaluit , agro cedit : nam
credibile cft , alio terr^ alimento , aliam faftam-. 1. fed fi

meis tabulis. verf. arbor. ff. de adquir. rer. domin.

Alacrob. iSaturn.cap. if. Primits dies .ytnqmt nuptia-

rum, rezerenttx datur,poJlridie autem nuptam in domo z/iri

dofnifiium metpere oportet.

Beuft. de Matr. cap. 66.

Alarituspotefi dejure uxoremfuam , qujtfit .xlibiqukm tn

domofiia^ vmdicare, ^ ad hoc ofjuiumjudicU tmplorare.

OF al fchoon de bri)yIof:-feeft gchou(3cn is , en dat de bruydc

hacr morgen- gave ontfangcn heef: , evenwel nochtans foo

fchijnthet, als cfde nieuwgehoude ietwes noch ontbrakc, foo

lange de bruydt van haer ouders niet gefchcyden jCn in des bruy-

deg^ms huyshoudinge niet overgcgaen en is.

Want, gcljckdequellijcke ouderdom der jonge iuydcnfoe-

tighcden en lottighcden niet wel en kan verdragen , foo en is 'c

niet vrcemt > dat de gelievercn haer hot liever op haer cygen bant

foeckcn te houden. Veel wijfeluyden oordeelden fulcx, uytgoe-

dehuyfel.jckebedenckingen, oock verre het befte tezijn j opdat

defelvein het huwclijck getreden 2'jnde, van den beginne aen,

de hant aen den ploegh foudcn Iccren lL:en , en poot aen ((o men
feyt)foudenlccrtnfpclen. Siet vandit Macrob. i Satur. cap. 15.

Soo u dochter defe dagen,

Isgelvorden temants vro».

Wilt u niet tefier bekUgen,

Soo u/leager komtgeleagen^

Dat hy ftelyerhuyfie?!. tvom.

Laet de nieu-gehoude teeren^

Op haer eyaert kaft, en dis ;

Dat IS doch alhaer begeeren j

Enfy fulhn raffiher leeren

J I "at den acrt -van 't hu'^'lijck is.

Le proverbe Francois dit

:

Nidtiffu er achevé , Oifeauperdu er xi'ole'.

Natam rapis , o hymenace,

parenti.

"O Amulti-s adjunctadum ducit ab arborefuccos-,

"^ lamprocula trunco vellet abejfifiuo.

Ex animo caros deponere difceparentes,

,Qu£focio recubasjuniiapuella z/iro :

Non oculis Tcnttor, non matris oberret imago,

Solaque leqttimifit tibi cura thori

:

Homina tot tibt cxra dabit cumulatamaritm^

Hicpater, htcgemtr-tXy htctibifrater erit.

Math. 1 9. 7. Hierom jal de menjche ^vader en moeder

Derkun en den frijl^e aenhangen , en die Wee
[lillen een l:>kefch ycefer.

np Eer fpruytje, jeugdig hout, ik bidde weeft te vreden
-*• Van defen ouden tronck te worden afgefneden j

Siet hier een groene ftam, daer mve guUejeught

Sal hebben meerder v rucht , en even grooter vrcught.

Ghy, die nu zijtgevnjt, begint een ander leven,

<jhy fult nu door de lucht met eygen tacken fweven

;

Geheel uws vaders huys, dat is u man alleen,

Gy maekt een gantfchen ftaet. ook met\i Uevetween.

Pfeaum. 45. n. Ejcoutefillc i> cmfiderc : endine ton oreilk,^ ouhlie tonpeupk

iy la maijon de tonpere.

'\7 A t'en gentilrameau, prens congé de tamere, Tantdu corps que du coeur. Quant on eft marie,

' Pourfuivretonmarijvafailui bonnechere Laifferlafesparentsn'eftpasimpieté.

NATAM RAPIS O HYMENiïlE PARENTI.
"^T Ec infuift, 'f'Ccprorfffi tnntUis efl obfcrvatio^quam qui-

-*- ^ dam dcfumunt ex modo excuf&ndi quo (Luc. 14.

1

6.)

utuntur it, qui adccenam 'uocati , ad diem di^um 'ventre dc-

treclant. Primus eerurn, rationes abfintidt allegans , yi/Um,

inquit,emi, in iflim egopoffeffionem mittendi^jam nunc ab-

eojUtque apud herum tuum co notp-mc me excufesprecor. Al-

ter,juga boum quinque (inq uit^ cmptafunt mihi
,
periculum

detisfacturus deccdo , 'id ne Dominm turn xgreferat , meis

lerbis rogabii. Tertio confidentiorpererans,cr non excufa-

tione {ut ''cidetur')fedjufia definfione nifu4, uxorem,inquiti

dy.xi^eaque de caufi non poffum venire. Aclum matrimonn
tantumprivilegh habet tnnucns , ut vel filafacfi allegat10-

ne fat IS fuperque purgatum fi exiflimet. Mag-naftne ma-

trimonii efficacia ej}^ in quoconjuges^ yelDeo aactort, paren-

tibus fefi rnutuo pr.epo/iunt. Graphtce apud HomerumHeclor:

Haud equidemcubiro quiaconcidetllioningens,

EtPriamus, Priamiqueruetgensarmipotentisj

. Sed mihi nee populi , nee cara: cura parentis,

Nee Priami rcgiftantum praxordia roditj

Quam me cura tui, conjux cariilima, vexat.

Ejlfane ir.limum amtctrt.t genu-s^ caflnsthoriis.

Ephef. f . 2 8 .& fequ. Vin debent diligere uxoresfuas,

ut corpora fu.i,propter hoc rclmquet homopatrcm ^matrem
fuam, cj» ad.hjtrebit uxorifua, ér erunt duo in carneunL

't TS etnlecrfame, engecnonvermakciijckc bedenckingc, die

Xecnigc nemen uytdc gdijckcnifle van't avondtmael, van

Chrifto vermeit Luc. 14. 16. alwaer , foo wanneer de knechten

uytgingen om de gcnoode te roepen, de eerfte, brengende reden

by van niet te konncn komen, feyt een acker gekocht te hebben>

en dien te moeten gaen bcfichtigen : de tweede verkiacrt koo-

per bedegen tezjn van vijf jock oflen , en defelvcte moeten

gaen beproeven : voegende beyde een bedeby haere redenen,

feggende , ick bidde u doet mijn ontfihuh. De derde , fprckende

met een grove ftemmccn vry wat ftouter, feyt ront uyt, ick heb-

bc een Wijf getrout, endacrom cnkanickniet komen. Alsvaft

houdende dat een wijf te trouwen een faccke is van foodanigcn

voorrecht , dat men om der felve wille, fonder tcgenfeggcn , leer

wel vermag alle andere faken aen d'een zyde te ftcllen. Voorwaer

als wy fien dit Godbeveelt een teerc maget beyde vader en moe-
der te verlaten, -en eencn vreemden man aen re hangen,moet men
met bekennen dat hy 't ftlve voor alderley vriendtlchappen ftelt ?

Ickfal, met verlof van de Icfer, hierby voegen 't gene Hcdor
hiervan by Homcrumfpreeckt

:

Ickyveet dat TroyenhaeJ} enras Verjltndenfil des vjnntsfvoeert.

Kiet z.ijn en falaïsgruys en as ; Maer noch mijn vader,noch jijnfchit,

lek Ifew aock dat mijn vader ftl 'Soch ghy, ó Troyen I fihoonejladt,

Eaefi kgmtn t9t een droeven val ; Perft myfoo hart aen mijngemoet,

in (Ut mijn broeders liefen rpeert Alsghy, mijn lieerde huyfvroft doet.

H4 NES-
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X L V I.

Vm groot tot grooter,

TAEn groenen crocodil ontrent den Nijl gefchapen

*-^Die noem ik met befcheyt het rechte minne-wapen

Dit beeft waft alle tijdt, en wort geduerigh groot

7 ot aen den ouden dagh, ja middenm den doot.

lek dacht al over langh, hce kan ickhoogtr minnen?

En noch foogingh het vier my dieper in de linnen

;

En hoe het langer duert , hoe dat 'et heerer gloeyt >

Siet dat is rechte min die fonder ej nde groeyt.

Van het gcüadign w.iflen des crocodils en des (e f:> groote , (iet Plin. Iib. 8. cap. z f,

Nefcit habere modum.

Koyt sfoot gemezh.

A Lis de crocodil maeruyt een ey gekomen,
-^^Hy woft een groufaem beeft, w aer van de menfchen
Hy flokt gelijk eé vraet en waft noch alle tijt/fchrome,

Totdatd'e blceckedcot hem opte leden rijt.

Wie fucht van hooger ftaet, cfgeit bv geerte quellen,

Die wi l<n even ftaegh tot meerderhcoghte iwellen :

Al wat een mer.fchgelijc kt dat heeft een kantigh hert.

En fiet ! daer is een hoeck die nimmer vol en wert.

Non modus augendi.

/^^ Refcft in immenfumphartis crocodtlmm arvify

^^ ' Inque dn s Nilmiajor ab »mne redit

:

Augendi metlts non htur dedit <egrafe?2ecftts^

Morsque i<elipf.ip.iret 'vulnera., er
c
jat adhtic.

Tugenuina meiy crocodil:, furoris imago,

Augitur nojlrofectore ft ruper amor.

Frigtda. ?nors calidos olim mirabitur f^nes^

Cumgcltda. tangetfcrvtda corda manu.

f~^ Um,crocodtle, tibipr^tcordiavajlareplevit—
' Prxda petitüfolo, prxdapetttafaloy

Crefcis, (^ exigtio ojiam'visprogrejjus ab oyo^

Exfuperat cubitos bis tuaforma novem :

Incrementa ttht nonfijiit anhelafeneftta,

Fmis^ augendi vix tibijunus erit.

Ambitiofe tibt, ttbi comjemt tftudavarc j

Sciltcet augendi nefcit uterque modum.

T E crocodil fi long temps que fa vie dure,
•*-^ Sentderaccroillementtounourscn fiftafure,

Il n'cft touche au vifdes tra;£Vs duvraiamoiir

Crocodilumcrefccrcquamdiu vivat , & cxcrefccre adlongitudincm duodeviginti cubitcriim, & alia vidcapud Plin.lib. 8. cap. 25".

Bien que grand , tcufcuncrc'iffant. Chick jamais riche.

T E corps du crocodil, bien que la mort Ie prefle,

*—^ De devcnir plus grand, de jour enjour, ne cefle.

Qui ontl'ambirion l'avariceau cceur,

A qui raftection ne croift dejour en jour. Ne trouveront jamais un accompli bonheur.

Ovid. I o Metam. Nee modus aut requies , niftmors , reperitur amorii.

Sen. 0£t. Aft. i . Amor perennis conjugis cafix manet.

Aufon. Uxor vivamus , quodviximus, (^ teneamus

Nomind qu£primo fumpfimttf tn thalamo j

Nitvefit uilil dies ut commutemur in £i'0.

^in tibifimju%enisjtu^uefuelUmihi,é'c.

A U G E N.



AUGENDI MODUS OM NIS ABEST. n
QUt }tatur£ arcana fcrutatifunt , afinasperomnem 'ui-

tam gignere tradidcru?:t , 7iec ufiquamprovecf^ adeo

dtatisfiert, qtiinpartuipartum idxntidem acctimulent. de

homine dmbtttojo fimtle quiddïcipoffe ^ nemmi , cuiidfitii

innotuit , obfcurum eft. Adevtt atiquid inexpcrtt boni {att

Thucyd:)ftmper , propterprxfentem ex imphiato projperi-

tatem,plurajperantes^ majora concupifctmt. Kotantttr hanc

oh caufamplcriqueprincipum , quod nimü ejfus^e^^ celeritts

quampiir ejf^ ho-nores-, in eos quibu-sfa.'vent , conferant, quos

non ntficArpttm xcpauUtim depromere,magii confultum cjl

:

idqtie dupltci ratione : primo , ne merces totitis dteifummo

mane , velcirca meridiem exfoluta , reliquum Ittcis nonjujio

labore^ fedigfiayta^ confHmendioccafionempr£beat. Secun-

di), ne quis exqtiijitis honorihus tempefii'vius decoratus, iden-

tidem ad alttora enitens (prout mores funt ambitionis) tan-

dem majora, quampar ejl ^ audeaty (jr res noz'as moltatur.

Corrumpunttir enim hommes magmtudine bonorum, nee cii-

jujlibetesl^ tnrcbmtafnprolixis ^ magnamforttinam conco-

quere, tnquitDio.

Boëth. deConfol. lib.2.

,^is tam compofitxfceücitatis ut non aliqua, éxpartecum

flattt-sfui qualitate rixetur ? Anxia enim res eft humanorum
conditio bonorum^ ut quxyelnunquamperpctuafubjijiat

.

Senec. Trag^. SimdnonpoteJi lult cJfe,quimmiumpoteJl.

DE genedie de gchcymcnifTen der natueren onderfocht heb-

ben, fchryven dat d'cfcünncn (hoe oudt (y oock fijn me*

gen) ahijdt noch jongen voort-brengen.

Van cergicrige menfchenict fulcxgcfeydt te konnen werden»

weten alle de gene , die den aert van du gebreck bekent is. Elck

(fcydtlhucyd.) die eenigh onverwacht gcluckacnkomt,.is ge-

negen altijdt nae meer te trachten.

Hierom verloopcn haer veel Princen , midts de felve gemeen-

lijck tegrooten weerdichedcnaltefchielijck , en veel te vroegh»

aen haer troetel-kinderen toevoegen: dtwclcke veel beter allenx-

kcns en met tuflchcn-val van tyde dienden uytgcgeven.

Om verfcheyden redenen ; eerftelijck , op dat de loon des ge-

heel -n daeghs des morgens vroegh bctaclt fijnde, het overige van

den dagh in luycrnye niet deurgebracht en foudc worden.

Ten tweeden, op dat niemant te vroegh al te hoogc gefet fijn-

de, en altijdt (naerdewijfc vande eergierige) verder willende

gaen, cyndelijck niet hooger dan het betamelijck is , en foude op-

Itijgen, en nieuwigheden ter hant trecken.

DemenfchenffcydtDion) werden veehijdts doortcgrooten

cerediemenhun aendoet j buyien de palen van hun rchiiidigen

plicht weg'ngcruckt, want voorwaer 't en is alle mans wcrck niet,

grooten voorfpoedt en uy.muntende eer-ampten te konnen ver-

douwen.

Horat.Od. 24.Lib. 3.

Scilicct improba

Crefcunt dfjitu , tarnen

CurtJt j nefcto qutd ,femper akeft rei.

Galat. 6. 9. T.act ons -^el doende niet ipcnragen.

T^ E croote crocodil die noyt en laet te wafTen,
-*-^ Die is met alle vlijt ons ziele toe te paffen j

Ghy, die oy t lljt een ftap genaerdert totte deught.

Weet dat ghy naderhant noyt ftille wefen meught.

Laet daer Hifkias fon, die w ert te rugh getogen^

LaetJofua de lij n' , die niet en wertbewogen,

Maerletop Davids fon, die ftaegh en veerdighrijt}

Want wie hier ftille ftact die is llj n voordeel quijt.

Nullum virtuti folftitium.

/"^ Re/cisf c^ extremis yeljam, crocodile,fub annis,

^-^ Majm adhuc Nili tollis ah amnc caput.

Incrementa decent chrtftum^ tam longaprofejfus.,

Nefcim augmentt vir bonus e([e nequit.

Nufiiadesftjlat, retrotrahat Hiskiafhoebumt

Baxfolymi fatisJol tibifolm eat

:

jlle^ velutJponfus thalamo redit, altaque lujirat

Sider^ vtrtutem non decet ulLt quies

.

Philip.

N
3. En ouhliatit les chofes qui/ont en derriere , i!j m a)>ancant aux

chofes qui font en de "Pant ,je tire "pers Ie biit.

OnJofuetonrolcil, nontonfoleilHiskie, Lecorpsdu crocodil, &: du Chreftienl'erprit,
_

Mais David ton foleil, foitguidedemavie. s' Augmentefilongtemps, querun&rautrevit.'

VIRTUTI NULLUM SOLSTITIUM.
"^T Ec ofcitania , nee torpor, fed cura dtligens , atque acfio

-^ coitinua hominum t hrijlianum decent. Caltproprium
e/?, animiqu ad cceleftiaproperantis, mo ., erifemper, acpro-

gredi. Inque id nifi pimmd nitatur opum vimenspia , fa-
ctie impetuofo d.ecu; fu humana corruptionis abripietttr

:

Acvelutinquisadverfofiumirielembum
Quia iubigir remis, il brachiaforteremifitj

Ecce
! illuni in prarceps prono rapit alveus amne.

Nee utique ycre bo:iii< cfi , qui mdtcs, ut meliorfiat , cperam
no;: dnt. Sxpe nos nobi^s examinandifumm,fipe confcientia

velut interrogandacjf , ecqmdprofecerimiu , ecquidiracun-

di>e, ayaritix, a'c reliquis vitiis dcccjferit , ecquidvirtutibm
accejjerit; nijienim ra i/lis dccremetitumjn hifcc accremen-

tumpercipimtiSy vcrodivtni Spiritm aftropercitos nos e(Je

eertl ejfenonpcfjumiis. Sane apudvirospios magnumfiux^
fidei indicium ejfe folct, nonprof.cere.^utd de externis hifce,

decuejlatus nojlri conditione futurumjit , haud quidemfci-
rnus

; nee id quidem muiturn curandum ejl : anima fane ut

indtes adjiciam aliquid^tn animo nobis^ (^ in votis est. Lu-
men adhoc nobis infundc, ó Kumen.

Hieronym. ad Demert.
SanctA vita ratioprocrffu gandet , (y erefeit : ceffatione

torpejctt (^ deficit : ^jiotidianis e^ recentibm incrementis

infiauranda mens cfi , cf vivendi hoc iter non de tranfacto,
fed de reliquo metiendmn.

GEenlediglicyt, maereengeftjd'ge brllgheydt , is het gene

dat eygcntlijck een Chriltcn meniche betaemt. 't Is den

hemel, en alle die ten hcmel-waerts hunfpocdcn, gantfchcy-

gen, haer geduerighlijck te bewegen : want mdien fulcks niet mee

alle crnl^ en werdt betracht (njdicn wy inde vcrdorventheyt der

wcreldt wooncn) foo Tullen wy lichielijck , door de kracht der

felve, als door het aendringen vaneen nederloopende riviere ,

werden weghgeruckr.

Die tegensjlroom z.ijnfchuytjcn roeyt.

Dient nimmermeer te z.ijn vennoeyt

;

jVant, rtifthy maer een kleynetijdt,

Hy is terjlont z,ijn voordeel qutjt :

Midts, t'"f<riflz,ijn riemen liggenftil,

Hyflfiert,abv.%erhet^vaterivil-y

En "Xvertfoo, door den fnellen val.

Gedreven tegens leeger Taal.

Hy en is niet recht goet, die van dage tot dage niet en tracht

om beter te werden. X-^^y dienen on fe eygen ziele menighmacl

re vragen, watfy, fedcrtecnigen tijdt hciwjcrts, gevoelt hecfc

in Godtfalicheyt gevoordert te hebben ; Witfe op de giericheydt,

korlclheyt, en andere onfe gebreken verneemt gewonnen te heb-

ben. Want ten zy fake Vv^y in 't quade eenige at brcuckc,in't goe-

de eenigen aenwas , van tijde tot tijde, gewaer worden , laet ons

Viyelijckdencken , dat wy de ware kracht des Gceftcsnoch nicc

recht en hebben. Wat ons inhct uytwendigefalghewerdcn , is

onsonbekent : Maer wat het inwendige beianght, wy hebben,

door Gods genade, vafte hope om tot het felve van tijde tot tijde

wat goets te fullen toebrengen. DcHecrc, die den wille geeft,

gcye oock het volbrengen. E X
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Een out man in 'i jonck msyskensfchoot,

Ey scaer hy doot \

Spaen , m.wmken , fpaert^

Vat'er een ander y^'d aflpaert.

V^ En groen en Nveligh dier ftont leftmael om teparen COo lang een efel leeft, foodraeghthyfwarepacken,

•^Metiemant rijckgenoegh, maerinfijnleftejaren; ^ En eet noch evenwel alleen macrdiftel-tacken:

Het dacht my "^'onder vrcemtj dies vraegd ick hoe het Maer fteekt hy eens de moort, daer fleuyt men op het

Dat fyec dorren blok tot haergefelfchap nam; (quam, Daer raeft de mal'ejeiigtjcn hippelt onder een.(been,

Syfprackvanftondenaen: veel heeft 'er waergenomen Spaert, vrecke vader, fpaertjufoontje komt ten leften~ "' ' - - -
-

Datfchinkt.endrinktjenklinkt.datgecft'etaltenbefte,

Dat fngt,en rpringt,en vinkt,dat vogelt jaegtjcnvift}

Üntijdelijckgefpaert, onnuttelijck gequift.

Avarum excipit prodigus.

1~^ Ura t'ibi z^ita manet^ mifcraadxfortis afelle-,

^-^ Non intermijfo ?n€7nbra laboregemunt

:

If/tereh trilulis^ amara uefceris herbig

7 'ixque daturgeltdofonte levarejttim

:

Sed morere , infalix, mox tibia. fejlafonabit.

Et tHa.pa[lor ovans ducet ad ojfa choros.

^uxrat Avariu opes,j.tmprodigus immi/Ht hares,

,^ut male congejias dilapidabit opes.

Depere gardien
, fils garde-rien.

'T^ Esjambes, par travail, te craquent, pauvre befte,

-* Et peu apres ta mort ferviront a la feftc.

Des fluftes &: haut bois. D'un pere cfpargneur,

Sortordinairement un fils trop gafpillcur.

Dar van een efe!s been de befte fleuyten komen
So rafch hy maer en fterfr. 'tFy (dacht ik) loofen fchijn!

Gh'y trout, en wenfcht terftont om ongetrout te zijn.

Ex morte Ievamen.

"^T Uper, ubipelago muris Flijftnga reftjiit^

-^ ^ BeQrepttefuerat nuptapuelUfen-i

:

Cur "jettdofoaarii hero, Icpidtfftma ? dixi ;

H£Cy ut eratpromptdgarrulitate loquax.

Hoc mihi rejponfitm dedit : offibm , inquit, afelli

Cumjacet e.^angui corporeprejfiis homo,

Ttbia jucundo componitur optima canttt.

Bejierat ; nee me quterereplurajuvat.

u
ïoye iïfjupport , apres la mort.

N jour je demandois a uneallegredame,

Pourquoi un gros vieillart avoit gagne fon ame,

Ne fcais tu, me dit-on, que quant un afne eft mort

De fes os decharnez fort bonne flufte fort ?

Cypra:de lur. connubior.cap.c;.

Nuptiasimpares {itanuncupant jurijix^ matrimontum fenis decrepitié"

fioridtt yirgi-nü L.fimajor C. de Legit. H,ered.) prater aha midtaiizcom-

moda inducere 'votum captand* mortis , tragicus exitus non raro doeuit,

hinc nuptixSophoclu (^Alcippes hujufmodt dicfertis cxagitatx leguntur-,

No^lua ut tumulis^ fuper utque cada^/erabubo,

Talis apud Sophoclem nojlrapuellafedet.

A V A-



AVARUM EXCIPIT PPvODIGUS. i>r

' A Liitar'u'.Tnfifcem canumfodere memora^it,fargum au-
J.y. icmpifcem , quieumfcquitur , excitatuwpJibulum dc-

'vordre. vtx aüter in %>ita htrmana fefe res haberemtatuTn

e(i : bomines rnmirum attshtos adrem, qui cce-aufnfodiendo,

idcfi ^ vÜijfimii quibuj^ue ac Uhoriojijfrmis 7nmtjierikin-

dies operAm darefolent , fargosfequi , idejl, liberos vel ha-

redes pUrurfjque habere ig?iavos acprodtgos , cui opes^ mtdto

cum (iidore i>txuncia.tim colLe^M, ccUrrme dtfjltttt.tnt-, 7'tec

raro in untmfcorti marfupittm ejj'unda;it,.atque itn (ut Sen.

verbis utar) quidquid longaferies mubis Uhonbm ; muUa
Dei indulgenttajlruxit^ idunm dicsjpargit, ac dijftpat,

Longiqiic perit labor irritus anni.

r.e>ieigttt<.rf}ipietisEccl.z.\%. Be tejlatm fum , inquit,

onweininduftriiijn meam, quafuli-folej^udiojijjim} laborayiy

habiturus hizredem pojlme , queryi ignoro utrum fapiens an

Jlultmfuturusfit. Bjfne quidquam tam vanam ? ér ta7idem

concludens. Nonne nielius ej} , ait , comedere^ bibere , ^
ojlendere animafuA bona de laboribusfms ? hocctcnim de

manu Dei elt. Horat. lib. 2 . Od. 1 4.

Ahfumet hares cacuba dtgnior^

Servata centum clavibu-Sy ó" mero

Tingetpavimentumfuperboy

Pontificumpotiore coenis.

"jpv Fn fecm-vifch is gewoon het (lick om te wroeten*
-*-^ maer de vifch Sargus (die hem veeltijrs volgt) is 'er

knapby, enflockthetaes, dat een ander opgqacght en
bearbeyt heeft, gierigh'ijck in't hjf. Het gevalt vceltijts

foo onder den menlchen , dat nae een flKk-wroetende
feem- vifchjdat isjna een deunen en wreckigen fpaerder,

die uytvuylheyt zijngoettefamen heeft geraepr^volght

een verterende fargus>dat is, een qiuftigeqprnappcr,die

het verfpaerdc goet onnuttclijck door de billen flaet , en
dickwils t'eender rey fe inde fchoot van een hoere ofhaer
dochter uytftort , al watmetmoeyte en kommer in veel

jaren by den anderen is verfamelt. Denwijfeman heeft

dan wel gefeytjEccl.i . x'^-.My verdroot alle mijKS arbeyts,

die tck onder defonne hadde, dat ick dien eenen mcnfche laten

moeJle,die na my z.ipifDude,en Ti'ie Hieet ofhy It^ys ofdulz^ijn

fal? Eyndelijk befluyt hy , feggende : is V dan een menfch
niet beter dat hy eteendnncki. , endathy z.ijn z.ieU Jt^eldoe

vanfijnen arbeyt? lafulcxfag tck dat yan Godes hant komt.

Idem : SedqmapcrpetutiSnullidatur ufus c^ hares

Haredem alterim , velut undafupervcnit undam,
.Quid viciprofunt , quidve horrea , quidve Calabris

Salttbus adjeilt Lucani ?

JEqixus animus commendat
omnia.

Proverb. 15. 16.

EencYi goeden moet is een da^'dijcx ^rel-kvcn.

A L is een efcl plompjal weet hy niet te fpringenjCgenj
-^^ Noch leertmen na de dooc iïjn dorre fchenckels fin-

Een herder neemt het been, en mackt 'er flcu) ten van,

Waer door hy gantfch hei wout tot vreughde trecken

Wat is van koften korft? van veel ofluytteilellen? (kan.

Stelt maer en ftilt u hert, geen druck en lal u quellen.

. Waer recht vernoegen woont daer is gcftageluft,

'kEn weet geenbeter vreught, dan als de zieleruft.

I Tim. 6. 6. Lapietea'pec contentemcnt d'c.fprit efl ungrandga'w.

*^1 ' A flute, gai berger, n'eft que des os des beftes, O grand don du Seigneur tranquülité d'cfprit

!

*- Si refioüit pourtant vos gens aux jours de feftes

:

Le coeur eftant en paix un peu nous refioüit.

R clu us animus commendat omnia.

é^ Sfihus ex aftnifit tibia -jfilva remugit

;

^^ Exultat faturits duxgrcfiis inter oves.

Ecquid opus Ittuis fjïbimens ejl aqualevamen,

Gaudta deplacidopcclore Ifontejiuunt

:

Sit cafaparva domus,fitficlUü ollafupellex,

Hic ctiamfapiens, quofibipUudat, habct.

K^ulagcmtt, cythardlicet aureus tnfletlophas,

Caidafremitplaufuy dum, Melibae, canis.

*~T^ Riafcie hominum genera nundinas frequentare com-
-*- pertum ef,emptores,venditores,J])ectatores : Duo prio-

res emendM vendendifque mercibus toto nundtnarum tem-

pore occupatifimiy anxie difcrutiantur. tertium d.emum ge-

ntis be?ie acjucunde agit , (^ , «<?« nifioculis.yCuncta deltbans,

voluptatem ex omnibus , ex nullo molejlias d.omum refcrl.

Nundtnarum y id ejl^mundiyfye rerum externarum tantum

fpectatores Thilofophos eJfe,'vultPythagor.tS; chriflianosyyi-

riboni. Habere opes acpojfidere, at non ab eifdem haberi aut

pcjfideriyverefapient is cjl : idvero unicuique nofrum conti-

nuo evcnietyfinon adambitioncm, fedad necefitatem omnia

habeamus. Arrtdet, ctiam hic^ Dcmocriti diflum,illefelicem

dicebat cum, qui cum exiguispecuniis hilaris effcty infelicem,

eu?n qui tnter magnas opes triflaretur. ^idfi totum orbem

tcrrarumpofideannts , ecquid commodttatisex tanta rerum
congerie habituri(umus , praterquam ex lis , qua utendo no-

Jtra factmm ? dercliquis nihil habituri prater folum ajj>e-

clum. Atqui yoluptatem, qua ex yifu ef^ aquc de alienis, at-

efue de tuis capere nihil vetat. ^ui ad naturam vivit, nun-
quampauper -yqui adyota, ftunquam dives ef.

Proverb. if. Securamens quafjuge convivium.

PlatoTim. cap. 15. Latitiapuratnfolis anima bonis mye-
nituryideofapiens i?i fe q^aud^t^non in iiSyqua circafefunt.

Heb. I 5 . f. ^e vos mceurs foientfans avarice^iejlans con-

tcns de aquc votts avcz.prefenlement.

Acrzijii vccltijdts diie foortcn van menfchcn die dejaer-»

marckten befoecken, te weten > koopers, verkoopcrs, ellD
gapen.

De twee ccifle zijn den ganifchcn tijdt des jacr-marckts door

eicx in 't fijne forglivnldclijckcn bciich :

De derde foorte is 'er belt acn, want , niet als met *er ooge alles

ovcrloopcnde , draeght van geen eenige qucllinge ofte ftoreniffe

nacrluiys.

Pythagotas treckt dit tot de Wijs-gierige van fjnen tijdt, en
noemt die, bega pers van de j aer- marckien.dat is,bloote befchou-

wcrs van de wereltfche dingen. Andere Godfalige mannen eyge-

nen fulcx, met beter recht, nu de rechte geloovigen toe.

Goederen te befittcn, en van de felve niet befctcn te werden» is

een werck van Godfalige wijsheyt.

En tot fulcx ware wel te komen, indien wy, niet op gicrigheyt,

en eergierigheydt ,-' maer op nootdnifc alleen het ooge floegen.

Koften klcederen hebbende, vernoeghtu daer mede, feydt de

Apoftcl.

Neemt dat gantfch de \«ereldt ons eygenware, watgemack
ofgenut fal ons uyt fulcken ongemeten hoop goederen gewer-

den , anders als 't gene dat wy door hctgcbruyck eygcntlijckhet

onfe maken ? van al de reft en hebben v^j niet meer als alleen-

lijck het gelichte, en 'c felve is geoorloft, lbo wel van eens anders

goet te nemen, als van u eygen. Wat vak 'erte feggen ? die na de

nature Icefc, is noyc arm ; die naedebegeerlijckhcydt, nimmer-

meer rijck.

D I S S I-
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Verfcheyden aert , dient niet gepaert.

T^ E firn, het koddigh dier, is yder eens vermaken,
^-^ De fchilt-pad^niemants vreugt,alsdootrer aerden

Hierom ift dat den aep de padde fchroomt te rakéj(leyti

'tistegenheyt van aert dat dele dieren fcheyt.

Lief(wat ick bidden magh) en laetu nimmer paren

Met Fop, dien tammen gaft, die men u geven wilt

:

Mach ick u hefniet fijn , foo wilt u immers fparen

Voor iemant, die van u min als ick doe verfchilt.

DiiTidet quod impar eft.

/'^ TJm tardd nequeat tefiudineJimiajungiy
^^ Simixjucunda mobthtatcyotens ,

Simia. delittitjilvarumy hominumque 'uoluftoi,

Cernit ut tnytfum repttle , tota tremit.

Tufeponem, mea v/fa, tuifaciafnepotentem

Nuli.t cui totopeetore mieafdis ?

Corpora, quisfuror e'si, conjunerere mortua vivis ?

Anne tyrannorum •visjcelerata redtt ?

Le lonihre ifj tard, ne duit augaillard,

T Afinge dans les bois, inceflament gaillarde,
-—

' Ne Tejoindrajamais a la tortuetarde,

Partouf oii la nature adefnie fon lien,

Fai tout ce que pourras, aulll n'y ferras rien.

Licht enforaer, en dientgeenpeter.

p\ E firn die niet en dient als om den geck te fcheren,

•*-^ Soeckt uyt een tegen-aert de fchilt-pad afte weren,

.

Sy haet het fedigh dier, dat ftaegh bewaert lijn huys.

Om dat et niet en loopt als ander wiltgefpuys.

Een maeght van ftillen aert fal nimmer wel bevallen

Aen iemant, die van oudts gt negen is te mallen

:

Maer hoort eens vryers, hoort , en vry de lesonthoutj

Die foetft om ^•ryen fijn, en dienen niet getrout,

Apud leves gravitas vitium eft.

C Imiafaltatrix, er qu£folet ufque vagari,

^ Nonfecm acpejlem te, domiportafugit.

Lafciytjuvenes mores odèremodejios,

Cajlaque -vefanu-s refpuit orapuer :

St quapticIIa loquax mintu est, ea, torya yocaiur

;

Etpudor, heu ! nomen rujticttatis habet.

Stuttepuer ,fetulans, audax, yaga.garruUrtrgo,

Sitlicetaptaforo , nonentaptathoro.

Gra?Qe zy leger ne loge enfembky

Chactm requiert, que lui reffembïe.

'T"*U as en grand' horreur les moeurs de la tortue,

-'- Le finge eft a ton gre, quijoue par la rue

;

Mais dames, mon amy, trop douces en amour.

En casdemaricrnetrouventpasleur tour.

Extat apud Sax. Grammat, lib. l. inJïgnisXJlvildxDanorum regis fili<e de im-

pari matrimonio quereU
,
quam merito hic adfcribo. O miferam me ! cujtts nobi-

tttatem diJpar nexti-s obtenebrat.' Oinfelicem, cujusJlemmatirufttca jugitut humili-

tits ! O tnfaujl.tm matris Jobolem , cujusmundttiemimmundttiaruralis attrectat ^di-

guitatem indignitM yulgaris incltnat , ingehuitatem conditio maritaUs extenuat ,
é'C.

Sluam qttidem querelam exitus tr.tgicu^Jubfecfitus eH , prout Uttus idem auctorpro-

fequttur.

H APUD
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A Dolcfcentcs , ut hodiefunt mores , animum ad nuptias TTV E domme jonckheyr, hacr ten houwelijck ftellcnilc, (nadat
•^^^^ applicare occfpientes , mhilferen/mm inpuellü

y quas -L^nudcloopdeswereltsis) en vcrcyfchtfchiernietmininde

ejm rei eaufa. adeujtt , requirerefolent , quam e.t qux in co?i-

'uictn ufuifuturafunt. Plerumque enitnprx c<£terispLtcere

fokt,fl qua. autfeite cAvere, autfeffivegarrire, aut denique

hellefe cornere noverit. Nee mirum-y cum enimfcrvore Kta.-

tis Ufcix'iant Cr ipfïjuvenes^ in habentihu-s fjmholum, ut ait

ille,ftctliorfit tranfitm : Et tarnenjuvemlia ijla omnia,pofl

dnnum unum atque altcrum^ cum liberi alendi , aliaque one-

ra matrtmoniifujltnendafuntyftAtwt evAnefce>-e,acprorfta

dh-crfa , imo é" contraria. , nonf/ne molejlia ac difkendio ret

familiariiy addifcenda effe , doeet ufus. .Qu^anto melins j mi
adolefcens , oculos antmümque dirigeres in virginemmode-

J}am,acretdomeJ}ic.e^ melitis qukmfaha'ndtpcritam ? qu<e

licet hoc tempore fortafftsjuvenilibui affecttbtis tion tam ar-

rideat , atqueuna aliqua alterius ijliusgencris ,fane tu brevi

aliter cenfeas. Eos, qui in alias terras iter infiituunt, z'eflem

nonpro more regionis ^ in quafunt ,fedin quam abetmt, con-

fcere nunquid y/des ?fac idem, (^ vde.

Horat. Odertint hilarem triftes^ trijlemquepcefi;

Sedatum celeres, agilemgnarumque remifft.

iochccis, die fylicdcn ten dien eynde bewandelen , ais het gene
dat hun in de huyfhoiidingc meeft vnn noodc is ; alió dat vedtijrs

die beft fingen en fpringcn , fpclen en qiiclen , toyen en ployen
kan , mecfi: van allen wcrdt aengchuh, Tonder op het vordere ee-
nighfins te letten. Uylen vliegen met tiylen , fiydtonsTprecck-
woort : fy fcUs door hitte van dejcuglit yde! en Ii'cht zijnde , ver-

gapen hacr üchteüjck aen de gene die hun hier in aldcrnaeftby

komen. En evenwel nochtans , foo hacft Az onvoedingc der kin-
deren , en andere laftcn des houwclijcx hun opdcnhlls vallen,

raeckt gemeenlijck de clavccimbel , en al dat bcfl.ighaendVn
zydc ; en al wat men meeft geacht heeftJcomt minlt te pafle.

Waer 't niet beter , o foctejeught , defe dingen in wat naerder

bcdenrkrn te nemen ? en hier in te doen , gelijck een voorficfi-

tichnian die een reyfc naer vreemde landen aenvangr , die fijne

kleedn^ge niet en macckt na de maniere van 't landt daerhy nu is,

maer van 't gene daer hy haeft meynt te komen ? Let 'er op.

Die een meysjenyom haerJinTen,

Omhaerjpringen, hééftgetrout 'j

't Zijn 'voor eer/} ivelmoye dingen.,

Maer als noot begint te drinneny

Is de lufdeflrax uerkout.

Proverb. 28.

Ven goddehofcn y>l}et , en nkmant enjaeght hem.

DE fchik-padjaegc eé aep ; befiet wat vreemde dinge

!

Hy weet niet v.at te doen,ofwaer te fullen fpringê ;

De fchik-padevenwel en kruypt maer in het fant.

En, dat noch vreemder is, s'en heeft niet eenen tant.

Wie boofe rancken broet dieleyt een droe vigh leven

;

Hy fucht, hy ducht, hy vlucht, al wort hy niet gedreven.

Al drilt 'er maer een riet hy is terftont bevreeft,

Daer is geen felder beul als binnen in den geeft.

Qui vanos pavet metiis^

veros fatetur.

T) Reffafuafub moledomm tefiudo laborat,

^ Pulvereamquegrai'i corpore i'errit humum

:

Ut videt hancyfugit, ofque tremcnspoflterga refieciit

Simia, nectutamfeputat effefuga.

K^dfonttum culicisy motxque adarundinis nmbram,
ImpiiiSy er nullotergapreme-nte , fugit :

Confcia mensfcelerisformidine tota liquefcitj

Tuncquoque, cumpavidt caitfatimorisabeft.

Lepicheur , a tonfiourspeur.

COmbien que ta maifon tortuc fort te prefTe,

Le finge neantmoins te fuit, en grand vittefle.

Craignant d'eftre attrappé. toufiours le bhflre ftütj

Et nul lui veut du mal , &: nul ne le pouriuit.

au I VANOS PAVET METUS, VEROS FATETUR.
T^ En quade confcientie (feyt 'er een (^ moeder van vreefe. 'tlsgewiflelijck

VEre malam confcientiam matremformidtnis effe , dixit

chryfof}. Horrorem enim individuum impietatis comï-

tem effejefiantur ii,qui indies confeietztix latebras quxrunt,

nee inveniunt. Pcenam femper ante oculos fibi -verfari pu-

tant, quipeccauerunt, inquit ille : Hincf.t, ut omnia horrcat

improbus , etiam mmtme timenda , imo ér ampleclenda-,

Deurn, quodtnimicumfibi;diabolum,quodliclorem.;femet-

ipfum , quod accufatorem fciat , ac fentiat. Viro bon(Hoth-

tra nihilterribile efl ; non BeitSy'aemo'qui magisjuyare yclit;

non diabolm ynemo qui minus noeerepoffit; 7^on confcientiay

omnia ibitranquilla : Horri^cumtomtruparentisfui-jceem

benei'olam j metuendumfulmen diyina. nrajcflatis rAdtos-,

morternmi'itam meliorern tranfltum-y Beiyudiciumfinem.

fugna ac arnmnarum apptliat : Denique

Si fra£tus illabatur orbis,

Impavidum ferientruinx.

Sluicuncj^ue "uere animofts-s efje defiderat, mentemutha-

beatflagiiiispurgatam etlam atque etiam curet.

Job if. 11. Sonitm terroris femper in aurihus impii;

Cr eumpaxfity tllefemper infidiasfu/picatur,ctrchmfpe6taKS

undiquegladium.

J eb 1 8 . 1 1 . Circumquaqueperturbant tmpium terrores,

& disjiciunt eum adpedes (jus.

Proverb. z8, 17. jfhomme faifant tort au fang^une
perfonn'e,fufrajftfques fn Ufojf^fam qhCaucH-ak retiennCi

Oudvader)iseeri

callb;want waer
een fondigh gemoet is,daer is t'elcken,in alle voorvallen-

de faken, een bevende hert, eneenverfmachteziel. De
goddeloofe fchrickt voor alle dingen, felfs ooek voor de

gene die niet te vreefen en zijn.

Hy ontfet hem van Godt , want hy ishem vyant : van

den duyvel , want 't is fijn pyniger : van fijn eygen hcrte,

want 't is fijn befchuldiger.

De rechtveerdige daerentegcn fgelijck de Wijfe-maa
feyt) is vrymoedigh als een jonck leeu , fittert ofte beeft

voor niemant : niet voor Godt , want 'er niemant en is die

hem meer wik helpen : niet voor den duy vel , want 'er

niemandt en is die hem min kan befchadigen : ttiet voor

fij n eygen gewifi'e, want daer is rufte.

Denvcrvaerlijckendonderjioemthydeftemmefjjne^

hemelfclien vaders : den fchrickelijcken blixem , de lira"

len van des felfs grootachtfaemheyt : de doot , een door"

gancktor een beter leven : Godsoordeel , een eynde yan

lirijdt en ellendighey t j en^ om kort te fcggen,

..'il -viel uc ivercltgantfch engaer^

'De z'rcmi'fchrickt -voorgeengevaer.

Wild 'er dan icmant onvertfaegt 3 en goets mcets we-

fen, die reynige fijn herte van doodeiijckc wercken.

A N I-
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X L I X.

A
Liefdefchietpykn, ol^n honden myleti.

L fcheyt ons menighmael zee, rotfen , en de dalen,

Dat al noch evenwel en fnijt ons niet van een;

M jjn geeft komt even ftaegh ontrent de lieffte dwalen,

De feylfteen en de min die hebben dat gemeen : (den>

Want fchoon de noortfche kcy is van het ftael vcrfchey-

En ofeen tuflchen-fchot verdeylt het lieve paer,

De fteen en lact niet af, het y fer om te leyden

:

Hoc ver mijn liefverreyit, mijn hert is even daer.

Animos nil dirimit.

' I ' .4ffUi ut f/?magnete chalybs (licet ajfis utrumque
•* Sep^ret) ad Upidis vertitur orafui.

TJtfemelaffncuit, miInbUnda 'venenx Cupido,

Toti*s *b occultoglutine, Phylli, trahor: »

Non mare, non montes^non ifitervalla locoruTn,

Corporefejunguntpecfora nojlra tuo

:

Semper amansp eregre ej}. Aita cordaper onmia tecnm,

Tecj,ue abeunte , abeunt : teque 7nanentei manent.

Amye, amc h Camant.

i^ Uantdelaymantracieraprislaviveforce,
^^11 eft toufioiirs tirc par cefte douce amorce.

Depuis que c'eft frotté mon coeiir a ton amoiir,

Par touc que vais, Margot,me guidcs alentour.

Hoe datmen ^c dedtj hct-'?cm't>enocckt.

V\7" Anneerdes feylftcenskrachtisinhet ftael gctogcj
'^

' So wort 'et metten ftecn aen alle kant bewogen»

En fchoon al tuflchen bey een fchutfel is gefct,

Noch baert de fteen hacr kracht.en trekt het yfer met:

Wat baet 'et ydel menfch , een quaet gcmoet te decken ?

God kan u fchuldigh hert oock uyt het duyftcr treckcn

'

Wie voelt niet métterdaetdathemde zieledrilt,

Oock daer hy is alken, en daerhy niet en wilt?

Amota movetun

T T Ttactus magnetefuit (Heet affis utrumi^ue

^^ Separet) ingjrumfiechtur ufque chalybs.

Nee Detis eU^fateor, nee habet mens coitfciA numen^

Huic tarnen athereaportio mentis inefi.

Hanc ahquis c^caspro tempore condat in umhrai,

^ipenituspopt tollere, nullus erit.

Peffora nojlra. chalybs, divinapote'ttia magnes : .

Stare loco nefctt mens, agitante Deo.

Cachet' ne fert,

T 'Aimant eft Dieu, l'acicr de nous la confcience

•^ Laquellc n eft pas Dieu, mais du ciel Ia femence

:

Empcfchc qui voudra fon cours pour quelque tcmps,

Dieu la tire au travers detous cmpefchemens.

Lucret. lib. 4. Namfiabfity quod amcs, prxjlofimuiura tatnenfunt

llltm , (^ nomen dulce obverfttur ad aurcs.

Virg. 4.. ^neid. de Didone £c ^nea loqucns

:

lllum abfens abfcntem audito^ue fidetque.

Eraf Apoph.lib. f.

Cdto ama'atis animum dicebat in alieno corpore vivere , id quod hodie cm-

quecelebratur: Aaimamilltcpotiorem ejj'e ubi amat , qiiam nbt animaf.

A M O-
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QXJidhoc monftriejl? feit nocens facinm'm folitudine,

femotis urbitrü^ infolum aliquem k fe commijfum :feit

cadai'er hominis k fe occijialta terra, ohrutum :fcit animum
mtdtisfimul.itionum involucris ab oculis htimarm remotum

j

(^ ecce ! tremittamefiyangiturypallefcit; ét confcientia. men-

tem Anxiam vaflat. Unde hoc ? a Deo, inc^uam, k Deo cfi, cui

peculiare , ohjlacuU remofere , mentem movere. Egreqfe

imperator in Lult. C.adLiul. Majejf. ex quofceleratijfi-

mum quis co?tfiltum caepit , exinde quodammodo fua. mente

funitus efi.

Continuo templunijacviolatinuminisarasj

Et quod prxcipuis mentem fudoribus urget,

Te videt in fomnis

Mala co}?fcic?7tia tiita eji diquando^fecura. 'nunqu-tm, ait

Seneca. Intcreft^imo inejl , non aciionibm , modo hominum,

fedé" Animii Dem ; c^, ut 7^umifmx imprejfam habetfriiici^

fis imaginem j ita homo Dei : eaque , Jlujpiam , certe m con..

fcientiii hominum qukm maxime elucet.

En animum ac mentem! cum quaDiinofte loquuntur.

Tertullianus

:

Confcientiapotefi adumbrari, quia non eJlDetis, extingui

nonfoteji, quia k DcoeJ}.

Senec.Epift.9^.

^uidprodeji reconderefe , er oculos hominum aure/que

vitare? bona confcientiaturbam advocat , maU autem ér in

folitudine anxia est.

IS 't niet gamfch vreemt en fcltfaem dat een mifdadigCj wctcii-

dedat fijn rabauwerye ergens in een bofi-hofte opeen hcye,

en mitsdien buytcn de oogcn van alle menfchcn , by hem is be-

gaengcwecft ; werende dat het iichaem by hem veimoort , wel
diep onder deaerdeis gcfet i wetende dat hyfijn gedachten iii

ech befloten boefem draeght. Dathy (fcggick) evenwel t'clc-

kenopaüe voorvallen fitterten beeft, en bynaophet rnyflthen

van clck bladthct innerfie van fijngcmoet voelt ommc roeren,

en grondclijtk bewegen ? Van waer komt dit ? ontwijtelijck van

niemandt, als van de handt Godcs felfs , aende wekkccygcnis
doorallcrley beletfelen henen te dringen, en het binnenfli- des

tnenfchclijckengemoedts rontfomrrie te kecren? enkrachtelijck

te beroeren. Soohaefl (feyt deKcyfcr luOinianus) iemant voor-

genomen hieFt een {chclmlluckaen te rechten , foo haeft heeft

hy aireede, in fijncygcn gemoet , fijnftr.iftc beginnen te drageil.

; \ "ie dacr heeft een quaetgcmoct,

SUept hy, ii-aeckt hy, T\>at hy doei j

'/ ^luiidefyt^ by hem begkcn,

Komtgejiadigh voor hemjlaejr.

Een qiiactdocndcr (cydt Seneca) kan fomwijlen wel vry fijiii

maer nimniernircr vrymoedigh. Godtis by en aen den handel

en hertender menfchcn, en gelijck der Pnnccngedaenteghe-
druckt is op het geldt , foo Godes beeldt in 's menfchcn gemoeci

jVanneer een me^ifch alleen vertreekt,

Ofop/fjn bedd' leyt uytgejlreckt.

Dan Ti'ordt hy ditkivilsfèer bevrecjl,

J Vant Godt diefpreeckt metjijnengeejl:

I lohan. 3.9. Die uyt Godt gehonn is en doet geen

fonde, "^mt fijn -z^net blijft in hem.

DE feylfteen en het ftael fijnop bedeckte gronden

Beyd' onder een verplicht en over handtgebonden,

Al fcheyt hen eenigh ding, de geeft die treckt 'er in,

Geen fcheytfel tuflchen bey, en fcheythaer foete min.

Wat kan de werelt doen ? daer zijn bedeckte wegen
Wier door den hemel felfs komt over ons gefegen :

Weeft vrolijk,vroom gemoet,noyt fcheyt'ereenigflot

Den geeft van fijn begin, de ziel van haren Godt.

Omnia fpiritui pervia.

T TTfemelimperit chalybtfuamuneramagncs,
^^ Cum mag}2eteJiio, fe movct uf'que chalybs :

Haudobjecla moramfaciunt hmcltgnA metallo
j,

Nefefelapidis yertatadorafui.

Cumfemelef} tmbuta Deogensceelitus a£ta,

Inqucfua chrtftifymbola mente gerit.

Se licet opponat vajlo acodamon hiatu,

Sefacrata , Deocordo movente, movent.

Rom.8. 34. Gmj nousjeparera de la dilcdion de Chrifl ^

T E fcr touche d'aymant fe tourne 3 vee fa pierre
-*—

' Bien que foit loing de la, bien que prifon l'enferre.

O M N I A S P I R I

A Nima (licet corporis erg/iftulis incluja , heet vario tem-

*-^peJlatum <ejlu, in hoc mundi euripo , indies circuma£ta)

nunquam tanto mortalitatis corpore obruitur , quin in eam

irrepatnonnunquam, imoirrttmpat xternxfelicitatis aliquii

YAdius. Anima fane Dei imagine injigntta ,fimilitudo qui-

dam ej}, ér imago ^ternttatis,fempiterna quippe illa, (^ nun-

quam de/ttura cceli gaudia, etiam in fragili hoc corpufculo

prdlibarenospojfe , imo ér debere , clara diviniverbielogia

evmcunt. ^mcunque e?iim ttterndfelicitatis pr^mia den-

derat , huicprimtis cjmgradm etiam hic calcandus ejl ; eque

peccatifordibttsadanimipuritatem, vitdtrenoyationeTn, re-

tonciliationem cum Deo , acconfcientiit pacem etiam inhac

vitatranfeundumcjl. ^uicuno^ue emm habet partem (ut

lohan. Apoc.to./[,.^ in rcfurrc^ione prima, inhoc fecunda

mors non habetpotejïatem. Hoc ipfo die , inquit chrijlm ad

Sachxum,falu,s huic domuicontigtt. Felicem te Sachxe ! cui

Salvatorprxfensprxfenti veridico orefalutem affcruit. Fe-

lices cmes f quorumjpiritiim Spiritus chrijiiidcm diClat.

Tertullian. ad Martyr.

Etficorpm includitur , tl(tearo dctinetur incarccre ,om"

niajpirituipatent. Vagarcfpiritu ,fpaci.irefpiritu , nonjia^

dia opaca, nonporticus longasproponas tibi , fed illam viam

5«* ad Deum ducit. J;^ottes eam dcamhuUveris toties in

Qui eft marqué de DieU, &: poj-te au coeur la föi,

Ne quite la vertu , par peine ni efmoi.

TUI P E R V: I A.
DEzicle, alhoewel inden kercker dcfes lichaems befloten,'

alhoewel door mcnighvuldigc bekornmcrmgc,in dendray-

Üroom dcfcs wercldtsj dagclijcks heiwaens en dcrwacrts gedre-

ven , werdt evenwel niet belet , nu en dan, in fich te gevoelen als

een ftaeltjen van de eeuwige geluckfaligheydt. Een gemoet vcf-

heerlijcktmet den beclde Godes , is als een af- beeldt en gelijckc-

nifle van der eeuwigheydt.

De bcgintfelen van de eeuwige Wclftant , oock in dcfen bfoo-

fen lichame , gevoelt te mogen, ja te moeten werden , werdt ons

inden woorde Godes gcnoeghlaem aenghcwefen : ccnicgclijcfé

die de felvc hier namacls wenfcht te mogen fmaecken , moet dan

den ecrften trap betreden, felfi hierin defen leven, rijfendeuyt

deverdorventheyt derfonde, tot de vernieuwinge des levens ni

ware heylighcydt en gerechtighcy t, verfocningc met Godt, door

lefnm Chnfhim, en vrede met fijn gewilfe.

Die deel heeft (feyt lohannes Apoc.20.6.) in de cerfle opflan-

dinge, in dcfen heeft de tweede doodt geen macht.

Heden (feydt Chriftustot Sachxum) is faligheydt geworden

defenhuyfe. Geluckigc Sachare ! acn wicn de mondt dcrwaer-

hcydt, felfs met den monde, filighcydt heeft verkondight : gc-

luckighzijnfe, die nCi door Chnüi Geeft defe gctiiygeaillc acn

haren geeft fijn gevoelende.

carcere non eris. Nihil crus fentitinnervö, quumanimus

in cwlo eJl. Totum hominem animus circmnfert, ér^qw yult,

transfert;



IN RECESSU NIHIL.
L.

Niet dan y>oor 't 002]).

/^Y fegt ; mij n liefis fchoonjmaer 't is te veel geprefen;

^--'^Haer lijfis wel gemaekt.maert feilt haeraendé geeft:

De fchronheyt vordert meer, als maer het cnckel wefen,

't Wei-leven dient 'er by, en daer op fie ick meeft.

U lief, mijn goede Floor, gelijckt de piramiden,

Vanbuytenmoy genoegh,dochal maerenckelfchijn:

In "t kiefen van een lieffoo fteU' ick dit belijden ;

Die maer is fchoon van huytenkan mijn liefniet fijn.

In oftio formofa, in receflu nihil,

'T Kfulfa. efl^quixtotapatet, rodopeixrnoles -y

* jitrinque interior nulla receJJ'u-s habet,

Hanc ego formofa nego nomina, vcra mereriy

Purpureis ta.Ktumftqu.ifit aptngenis
j

Plurapeto : depofcofnlemgeniique l-pórcs y

Hm mihiprxcipue dotepuellapUcct.

Unica qutcquidhabetfronsperjhtcit hera.^ recentes

Ingeniofi dxhttfcmper artncajocos.

Belle uge , (ans oifeaii.

T E corps de Jaquelin n'eft qu'une piramide,
•*~^ A l'oeil galant aflcz, mais de fcavoir rout vuide

:

Statuë bien que d'orjamais mon coeur neprit,

Rien je n'eftime beau, oïi n'eft un bel efprit.

Soo 't quant , foo ^t "poer,

"C En Gricckfche lichte- koy, i£fopi met-flavinne,
•*--' Verkreegh eengrootenfchatjenal uyt geyIe minne )

Wat ract metal het goet ? fy timmert wonder hoogh,

Sy maeckt een fpits gebou, doch niet als voor het oog.

Sict ! van het ydcl oogh was al het goet gekomen.

En fiet ! het ydel oogh dat heeft 'et algenomen

:

Al wat men qualijck won, oftegen reden nam,

En is maer ebb' en vloet, het gaet gelijck het quam.

Male partum , male dilabitur.

f~^ Orporedum Rodope,grajts invifapttellis,

"—^ Turpiter immenfas accumulajjet opes
j

J^idtandem ? } quafufitpyramis, arduamoleSi

Alta cui vajltisfidera lamhit apex.

Sola 1'iatorijed qu£ modo luminapafcat,

Nee recrcatpofitis corpora Ufa thoris.

Perfcelits immenfas qutdopes cumulaJfejuvAbit ?

Turpiter 'e mambtis res malepartafluit.

De mejcbant gairij threjor efl "pain,

T 'Infenfé baftiment d un haute piramide
•*--' A Rodope en fin rendoit labourfe vuide,

Laquelle avoit rcmpli un des honefte gain;

Le bien en vanité conquis, fe pcrt en vain.

Lucret. Nam divinitfts intcrdum , venerifquefagittisy

Beterioreft utformamultercula ametur-,

N.tmfacit tpfa fuis tnterdumfwminafactis,

Morigeriiqut modis^& mundo corpore culta.

Utfactie infucfcat virfecum ducere vitam.

Dan. Heynf. Vlus aliquidforma efl , pltts efl ocultfquegentfque j

Fhu aliquidtoto corpore, quldquidamo.

Ovid. Sitproculomne nefas , ut amerit amabtlis efto ;

^uod tibt non facies ,folaque forma dahit.

MALE



MALE PARTUMi MALE DILABITUR.
T iTaer, quifummomane pr^cociter ahforhetnebulatn,

^^ fere ingentem pluviam kprandio fokt emittere 5 ha is

quicelenter remfecit , ac ley't hrachio lucruWypneferttm in-

^ufium^ corrafit,

Nunquam divitias nigrantibus inferct antris,

Nee tenebrisdamnabitopes.

t_^/ contra.

:

Prjeceps illa manus fluvios fuperabit iberos

Aiireadonavomens.

Certtfftma emm utdetur illajurü reguU , unumquodque

ut colitgatum ejf, ita diffolvi. idqtie yelmpublicis, ^ rebus

frincipum locumfibi uindicare, tradwupragmatici.
Nullaquxfita fcelere poteittia dmturna cjl , tnquitCur-

litii. Nee qutfquam imperium jlagitio qu^gjitum bonis arti-

htts exercuit , add/t Tacitm. nee ailudit Mac'mave/li illud

:

Le cofe , che fi acqtiiftano con l'oro , non fi fanno difFen-

derecolféno.

Plaut. Poenul.

^uodmatepartum y mate dijperit.

lot

/^ Elijck de lucht , wanneerfe 's morgens vroeg de hiift
^^-^ inhaeft inrreckt , veekijdts op den dagh grooten re-

gen plaght uyt te geven : alfoomedeiemant, dieeenigh
onrechtveerdigh gewin als in haeft heeft ingeflockt, plag
het felve veekijts onnuttelijck door de vingeren te druy-
pen, en tot geen deegh te gedyen.

't Is een lekeren regel in è^ rechten , dat alle dingert

ontbonden werden op de wijle gelijckfe t lamen gcraept
zijn. En defe opmerckipge , fo in s landtsals in huys-fa-

ken veeltijts plaetfe te hebben, leert d'ervarenthey t.

Geen maght door fchelmerye verkregen , kan lange
duren, feytCurtiiis.

Een Rijckbyiemant door oneerlijcke ranckeh beko-
men , en wert noy t by den felven eerlijck bedient , ieydc

Tacitus.

Het flaet hier op dat Machiavel feyt Het gene iemant
met gout verkrijgtjCn is met yfer niet wel te befchermen;

Le proverbe Francoys dicl:

Bien., acquiipar mauvais mejtier,

Ne vapomt au.tiers heritier.

lohan. 7. 24 Oordeelt niet naer het aenjien.

A Ls iemant komtgereyft,en fiet de pyramiden
'^"^ Gerefcn in de lucht, als met den hemel ftrijden,

Hy dencktin fijn gemoet, fiet daereenKonincxhof

!

En als hy naerder komt, dan is 'et cnckel (lof*.

En veft u finnen niet ontrent de buyte-leden,

Maer weeght in u gemoet de gronden van de reden,

Wie fich op waen verlaeten oordeelt na den fchijri,

Die timmert in de lucht en wil bedrogen zij n.

* Stof, vermits de pyramickn van onderen graven waren, en mits

Tel femhle Jage en apparence

QUi voit la piramid' en l'airbienhaut s'€ftendfe,(drej

Pour un chafteau teut plein des chambres la va prcn-

FR O N T I N Ü
T £gi Moifitica prohibitumfuijfe legimm veJ}em,promif-
^—* cue ex Una linoque contéxtam, tnduere

:
per lanamfim-

plicitatem
j
per linum malitiam ti , qui aüegorice ijla hujuf-

modiinterpretantur , intelligtvolunt : vejlis quippl quaex

lana linoque contéxitur , Imum interim celat, Unamexte-

riu6 demonjlrat. Veftem ergo ex lino ér lanagefiare.dtcitur

is,qui intrinficm cautelas malttiaopent,forisjimplicitatem,

'veluti ovinam, ofiendtt. Apage mihi cum iftuc hominum

f<ece. ^ifquis, inquit Augufimm, vidertappetit, quodnon

ejl , hypoerita ejl : Simulat enimjufium , nee exhibet ; ojlen-

ditqueinimagine^quodnonhabet 'm zieritate. ^tdagismi-

fer ? odtt te mundasy quodpium eredat ; odit^ te Deus quod tm-

piumfciat. atque ita utrique odtofus, in neutra tibiprxfidtum

efi. ijna nihilominus animi ac orü difcrepantia Beograta

esi,Jïvultui nimirumfit humilis \fianimm in calum ac me^

ditationes diyinoijttelatu^.

1 Sam. 16. 7, Homojpeóïat quod efi ob oculos , lehova

Jpeclat quodeU in animo.

Augufl . de Paft. Temerariisjudiciis plena, funt omnia,

de qiio dejpvramns fubito convcrtitur, ó'ft optimus j de qua

multumprafumpframns, deficit&fitpejfimus , nectimor

nojler ctrtusefi, nee amor.

Proverb. f i .i^.Lagracetrompeyé' l^ beauté s*efiuaneuitj

maïs lafemme qui craint tEternelJera celle quifera loue'e.

Fronti nulla fides.

P Tramis, ekcelfo dum verticefiderapulfat

^

•* Spe£iantifaxo verficoloreplacet

;

^uam,procul attonito dum confiicit ore viator,

Extenora vidensy interioraprobat ;

XJt tarnen accejftt, quxritque ubi no^e quiefcati

Nilpriiter cineres hic habitare videt.

Ah quoties homines extnnfecafallit imago /

Digntts eras regno, rexnifiGalbafores,

dien Vaten van flofen aflchen.

, qüï fol efl en quinte ejfence,

Mais crie toft apres, ó baftimenttrompeur

!

Nul nè fe fic au front, pour bienjuger du coeüt*.

L L A F I D E S.

\\TY lefen, nae de wet Moyfes , verboden geweeft të

^^ zijneen kleet te dragen, t'faraenvermengeltmef

lijnenen wolle. Degene die dusdanige faeckeii totge^

lijckcnifle en leerftucken gewoon zijn te trecken , mey-

nen dat doorde wolle , eenvoudigheyt, door het lijnen,

arghliftigheyt moet verftaen werden. Want (feggenfe)

een laken , geweven van lijnen en wolle , heeft het lijnen

van binnen,en verthoont de wolle van büyten: In voegert

dat de fulcke magh gefeydt werden een kleet te dragen

van lijnen en wolle, die uytwendigh fchijnt cnnoofe i als

een fchaep, zijnde middelertijtinwendigh voi bedriege-

lijcke rancken. Wegh met dien aert van menichen Eick

die wil fchynen dat hy niet en is, (feydt Auguftinus) is

een beveynfde. Want hy gelact hem rechtvacrdigh , als

hy verre van daer is, vertoonendeèen pedaente , niet ge-

meens hebbende met de daet. Watmaeckt fulcken incn-

fche? Dewereldtdiehaethem . omdatfe mevnt dathy

Godtfaligh is. Godthact hem, om dathy weet dathy't

niet en is: zijnde dan hatigh voorbcyt'e, envinthyhul-

penochtrooft, byd'eennoch d ander: dacr is evenwel

noch eei fooi te van verfcheydentheyttunchengelaeten

gemoer Gcde aengcnacm, te weren , als het gelaet nede-

righ is het gemoet verheven en opgetogen in Goddelijc-

kebefchouwinge.
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NEMO DOLENS PATET LIBIDINÏ.

L I.

V Befa^aertgemoet geen mm en yiod.

"XTZAnncer het huys vervalt dan ruymen al de muyfcn,
^ ' Wanneer het lichaé fterft dan vluchtê al de luyfen,

Wanneer de fwacke mucr daer heen begint te flaen,

De fpinne Icheyt'er afen kieft de ruyme baen.

Siet waerder iemant treurt, en dat fijn krachten vallen,

Strax heeft de bange ziel geen kiftenom te mallen,

Het minnen heeft gedaen. Hét dtrtel Venuskint

En vlieght macr daer het vet voor fijnen fackcl vint.

Cedit amor miferis.

^^ Onperit exdnimi de carnefedicsdm efcam,

-^ ^ Aiorfibus haud vexat corpus inanepulex.

Etfugiunt mures, ér^ranea contrxhit orbem.

Si qua ruinofo culmine tecla Ltbant.

Flebilibm Ufcivn cajts Cytherex recedit,

Effugtt 'e mx(lo lubrictfiamtna thoro.

Stulte CuptdojAces^ ubi cor dolor anxuts urit

:

Ni vdcAnt hommes ,Jliilte Cupidojxces.

Oh nefl lii'jjcj amour nyprcjje.

T 'Aragne va fuiant de maifon ruineufe, (teufe,

J-^ Les pous de 1'homme mort. Lors quant l'ame eft pi-

Venus na nul pouvoir : au corps desfaift & Jas

Le feu 6cjeu d'amour ne s'y addreflent pas.

Meughje nietgerent Ipeghfijn de ne))en.

A Ls ons van enckel vet de bolle leden fweilen,
•^^ Dan voelen \vy de v loo met hare met-gefcllcn

:

Maer als 'er iemant fterft, ofin benautheyt fucht,

Soo tijdt van ftondcn aen het onkruydt op de vlucht.

Gcluck en groot gcvolgh die hangen aen malkander,

Doch waergeen koren is, daervint men geen kalander:

Hy, wienin fijn bedrijfdckanfc niet en dient,

Is dickmaelfondcrgelt, en dickmaelfondervrient.

Viri infortiinati procul amici.

"P^ XJm diftentn cutiipinguedine ,fanguine vetUy
-*-^ Sunt comités homini uermü , (^ atrapulex :

AtfimulAc lentum mors congeUt Agra. cruorem.

Neuter xdejl ; nee enim, quofoveatur, h*bet.

Slandus aduUtor nitido comes hxrct amico.

Lcnis honoratam dum vehit aurxratem

:

Hunc indeas-, piceis cumfors tonat xtraproceÜiSy

In mediojocium deferuijfe mdri>

Aiix patCvresgcns , amys nyparents.

T Es pous s'eii vont de nous, prevoyants la ruinc

^-^ De noftre corps ; hclas ! nos gens font pauvre mine.

Quant le malheur nous prend,& laifl'cnt noftre huys

:

Les malheureux par toutont gucre desamys.

O vid. Non habet undefuumpaupertMpafcat amorem.

Sen. Oft . ^ i^ magn/i mentis ^ bUndus atque animi calor

Amor ejl^jwventagignitur, luxu, otio^

Nutritur interdxtafortunA bona^

Jïhiemfifoycrwatqtic alere defijias , cadit
j

Breytque yiresperdit extinctiefuat.
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V I R I I N F O R r Ü N A T I , P R O C U L A M I C 1. ,iO$

\JfUres ruinafn domui naturali quodam injlinctn pr^-
•^ nofcere^moxqtiefolnm vertere re ipfa AieL-impum com^

ftfijje, c^, ipforum beneficio ,ftlvum nbiijfe , mernoria prO'

ditum ejl. Cujm reifidesfitpenes auBores.

Nobüfatis ejl , fimiütudtne h murihm defumptx j vulga-

rium amicitias l ciori hic depiffas cxhtbuijfc, quas hauddu-

bie , cumjpe quxJl'M ac emolumenti facf^Jint , utUitas coni'

niutatA dijjohit, ut xh Arifi.

Factie^ ait idem^ amicitia. ob uttltt-itew comp.xrAta dirhni-

tur , nam utile 7ion tdtmpermanet j feddmd alias efficitur :

Atea nenomine amtcitu quidcm dignaej}, dctrahtt cnim

amictttit majeJlatemfuam,quiilUmparal adbonos caftts, ait

Seneca: nam Jïncerix fideiamici prxcipue in ad'uerfis rebus

dtgnofcuntur , in quibtu quidquid prxfiatur ^ totuma con"

Jiantibenevolentiaproficijcitur , ait Val. Afax.

Dtviti>e,inquit Salomon Proverb. cap. 1 9.4. addunt ami-

cosplurimoSy kpaupereautem é" hi, quos habet^feparantur.

Lucati . NulUjides unquam miferos elegit amicos.

Plutarch. Mufc£ inpopinü non mane?itji defit nidor : Et

*vulgares divitum amicinonperfcverantfinonfit utilitas.

"P\ At de muyfen, doorfeker heymelijck ingeven van
^-^ de natuie,den val van de luiyfcn^dacr iy in I^jn, kon-^

nengewaerwerdenjVerhalendelchryverseenenMelam-

pum met 'er daet bevonden te hebben : want iieck te bed-

de liggende , en llende de muyfen met groote hoopen
verhuyfen , wiert daer door beweegt mede pack en lack

te makert, en van daer te vertrecken , onrgacnde alfo den
Val, die hem anderllns, fo 't fcheen j foude getroffen heb-

ben.Wat'er van zy, des gedragen wy ons totte waerhcyt,

genocgh iijndedatwy by de gelijckeniffe van de muyfen»
die wanckelbare en vervalligehuyfen mijden, afbeelden

de vrientfchappen van den gcmeencn hoop des wereltsj

dewelcke op hope van voordeel begonnen wefende, xct-

ftondt als 't anders gaet, gewoon zijn op te houden.

Goedtmaecktveel vrienden, feyt Salomon Proverb.

1 9 . verf-f. maer den armen wordt van fijne vrienden ver*

lat;en. Dochdefulckeenlljnden naemvan vrienden niet

wéerdigh : want (gelijck Senecafeght) hy doet de wcer-

diglieydt van de vncntfchap te kort, die de fclve maer iii

vooripoet en gebaiyckt.

lTimoth.6.7.

Wy en hebben nia in de ypereldt gebracht ^ *tisopenbaer

dat V;)' daer niet en konnen uyt dragen.

DE fpintijdt opten loop wanneer de mueren vallen,

Geé muys en hout'er huys ontrent de fwacke walle,

Soo haeft als lemant ftcrft, ofnaerdert totte baer.

De luys foeckt ander vleyfch, enlaetden fiecken daer.

Wanneer ons huerhuysvalt,ofdat de gronden beven,

Al wat ons liefdebood dat gaet ons dart begeVen

;

Achl't vleefch is fonder trooft en laet de geeft bedroeft,

Wanneer de bange ziel den meeften trooft behoeft.

Mortalibus morientcs dcflituimüt'»

t* Ila ruinofts abrumpit aranea tignisy

•*- Om-nis ab exanimi corpore vermis abit.

Nos miferos ' hominiquidquid) dum "Vtyit^ adh<£rctf

Hoc hominemfimtdac mors venit atra.yfugiti

Cefat honos, abeunt^ qmte coltiêre^ fodales ;

Cumqne tuo faiemfunere munus habet

:

Omnia morte ruunt : cum res opis indiga nojira ej},

Heimihi ! turn ojafim mlopis orbis habet ^

Eccle{ïaft.5. 1 5. Comme ilcfifirty du ipentre defa mere ils'en retoiirmrn nud , s'en allant comme ilefi

^"^é^nu
f

ilf n*émport-crarienneJon traT>4il, auquelila employé fes m.üns. .

^T^Ous les fouris s'en vdnt, quandl'edificetombe, (be, Helmonde ton foulas s'envöle, êc n'eft que vent >

-*- Les pous nous vont quiter,quad on nous met en tom- Quant nous, plus quejamais, faut du foulagcment.

MORTALIBUS MORIENTES DESTITUIMUR.
Difttngu

felicit.

Sdculigaudia, ac tenend. T^ Es menfchens u yterfte ohderfcheyt des felfs vriéii-

modo, agrum quum extre- -*-^ den. Tijdelijcke vreughden en 't geluck defes we-
THit amicos extremitas. S^ci

' feltcitas ,eodem quo Medici modo, agrumq,

mapatitur, ac media mortejam natat , deferunt ; quum ta~ reldts handelen met ons , gelijck de Medecijnen met de

men m.ijort
,
quhm unquam , folatiifubjidto , tn tjio temporis fiecken doen, die de felve , allfe beginnen te ziel- brakerf,

arttculo, miferoftópHs. daer laten, en gaenhaersweeghs: daer nochtans de arme

Ecquid igtturfutilibm ijlis ddhdremus , aut inh£remtis ? menfche , in die geftakenifle , de meefte hulpe en trooft

ad Chrtjlum nobis perfugium fit , tlle (j' cum dolor uret in van noode heeft.

lectulo^ é" cum morsfaviet in agone , er cumputredo ingruet Het welcke alfoo fijnde , wat gaet ons dan aen , öm irt

infepulchro, ér cum juftitia. Dei exercebitur injudtcio , fuü <^e(e nietige dingen foo gantfch befichlijcken te woelen ?

haud diibie affuturus e!i, Laet ons tot den Heere Chriftum ons toe'\ lucht nemen,

Exclnmemus initur confidenter cum regio Vate^Vfalm.-j 3

25. Te cum habeam niL equtdem moror cwlum , er terram j

tametfiejitm corpus ac animus deficiat mihi , ac liquefcat -ytu

nihilominmfemperfolatium acportie mea^ mi Deus.

Auguft. de natur.& grat.

Ubifunt qui ambiebant currumpoteJlatisfTJbi infupera-
biles imperatores ? Vbi funt qui conventm difonebant& denPfalm73. 2f. Wanneer ick 'flechts u hebbe , fooeH

feJla?Ubiequorumflendidinutritores?Vbinunc'ue/ieséf vrage ick niet naer hemelen aerde : wanneer my oock

ernamentaperegrina? Ubijocn-s& Utiti^f Ubi cxercituum lijfen ziele verfmachtede , foo zijt ghy doch , Godt, alk
duces ? JJbifatrapx er tyra?ini ? Nonne omnespuhis é'fa- tijdt mijns herten trooft, en mi] n deel.

lilU ? Nonne in paucis -verfbtts eorum vit£ paiet mem9'
ria ? Memento itaque natura ne extolUritt

en aen hem onfen tijdt hefteden: hy, en als depijneons

treffen fal op ons beddcjcn als de doodt over ons woeden

falin onfe verfcheydinge, en als de verrotcinge ons over-

vallen fal in het graf, en als Godesgramfchap opbrandert

fal in het oordeel, hy (feggeick) fal de fijne over al, en

t' aller ftont, by wefen, en de gewiffc handt bieden.

Laet ons dan vrymoedelijek uytroepen mctDavidin
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104. AMOR ELEGANTliE PATER.
L I I.

Lielifen doet le^en.

TCk lagh als in het graf, ick was als doot gefchrcvcn,
-' Eermy u foon en fon, ó Venus, had genaecktj

Sijn vleugels gaf u foon, u fon gafmy herleven.

Dies ben ick van een romp een levend dier gemaeckt ;

Ick, die verholen was, ben dapper opgcfteken,

Ick , die in 't duyfter lagh, vliegh om het helder lichtj

Ick, die geen dier geleeck, ben geeftigh opgeftrekeOi

Siet 1 wat al wonders doet een lodderlijck geficht.

Amor elegantie pater.

*
I

* Runem iners xrucajdcet, i'ivumqt'.e cadaver :

-*- Ut tarnen hancphaebicalfscit ignejubir^

jipparet nivea moxpaptltonis tmago.
Et cwlo, volucrüjam nova., carpititer.

Barbarusexcolitur, facies nitet aherareruntt

TJtgelidumflammis cor tepefecit amor.

Ergo 'Dionexpeclus rude trade magiër£,

Etfierifivisingeniofiu, ama.

Cceur fans fitime , corps Jans ame.

T 'Eftois un troncq, n'ayant ni mouvement, ni vie,

Mevoila! toutgaillart, parlesyeusdem'amie»

Petitfils de Venus, tonfeum'afai£ljoli,

Jamais au vrai amant Ie ccxrur eft cndormi.

Phcedrus apud Platon.

Nee uHhs adeo iqna'vm est t^uem amor non infiammet ad

njirtutem, dtvtnumque reddat ; utpar utro fortijfimo eva-
dat , nam quod Homeru-s vtm fiiroremque k Deo cjutbufdam

heroibtts injpiratum, ait, hoc amor amantibta effictt.

Philip. Beroal. Fcnujle Plautmus jinex amoremDeum
mundictantem appellat j eumque nittdis colortbus att antecel-

lere : Bamihi hominem tncultum , ab amore culttjftmns efft-

cietur j da rufticanum , ab amorefiet ingeniofus : demque Jc-

gnttus omnu, fomnta lethargicus, marcor, fquaUorjncHrta,

ex amoris contiibernio elimtnatur.

Komt niet tot iet, *c is elcx Iperdricf.

C Oo haeft dcvuyle rups verlaet haeroude vellen,

'^So vliegtfe door het huys.en gaet de menfchen quelle»

Sy wmt haer in het bont, of in een (Ijden kleet,

En doet tot aller tijt aen alle menfchen lect.

Als iemantuyt den dreck ter eeren wert verheven.

Die weyt dan al te breet een ieder dient te beven, (biet,

Hy pocht,hy graut,hy ftraft,hy fpreekt roet grootge-

Van klein tot groot gemaeckt, is alle mans verdriet.

Stultitiam patiuntur opes.

QXJa nigris ttruca dtufutt ohjitapannis,

Ecce ! nov£formampaptltonis habet

:

^uiprandebat oltis vtli modo vermis in hortOt

Atria nunc regumper laqueata volat ;

Injejlac^uc dapes,funaltaque ipfa lacejfity

Inque togisprocerumfordtda blatta cubat.

Ex humiltfortunajocans quem tollttin altum.

Omnibus elatafronte molesius abit.

Il ncjl oipieil, que depauvre enrichy.

^ E papillon j eftant n'a guere un ver de terre,

^^ Aux veftemensroyaux fe maintenant enferrc.

Jamais netrouverezunfifacheux humeur,

Que d'un petit galant monté en grand honneur.

Mcmini me legere lepidam defcriptionera amantis

Dominx fua: propinquantis, quamexGallico

quodam auttorc hic adfcribere vifum :

Ccluy^dtt tl, qut vott de lotng venir celle quilayme , ilre~

dre(fe Ie collct d" fa chemtfe , agence Ie bonnetfur Lx tesi-, re-

trouche Jes moufiaches , redrejfefon manteaufur les ejpau-

les , fe leve fur lapointe de fespieds , monflre un vjfagejo-

yeux , (^ femble qu'tl fe renouvelle de tout , pour fe rendre

agreable aux yeus defa dame

.
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STULTITIAM PATIUNTUR OPES. loj

DE Bucephalo , AlexandriAfag7iicquo , memorU prodi-

ttimejl , cum , ctimniicius ejfet^eqtitfo'ftem ^ nihil relu-

cfando , adfnitlere folitum ; regiü i'ero phaUris orn.itttm-,

neminem , 7iifiregem ipfum , ferre foluijfe : in reüquosfe-

'viiffe. eodem modo plurimos hontinum affici , prudentiores

notxnt. rlerutfique videasfalicitatis ac modcmtionis divi-

dutimcomuberniutn e([e, ait Valer. Diffictlias ejl repertre

i'irum , qtii hova. pulchfe ferat j quam qut maU : ilU etiim

luxuriini ér impoteniiam muitis , hac vero modcrationem

adfenmt , ait Xenophon : patici j qui multum viniferant

;

paticiores qui^ dulcifortuna ehrii^ non Ubantur. Magnafoe-

ItcitMis ejli inqmt Curtins , kfoelicitate non xnnci. Ba mihi

circunijpecium virurn , tAmen mter multx obfequia fortunx^

non [Atis cAutA niortAlitaé. Novi ego duos , quorum Alter

mendicum infAmulum , Alter AncilUm in uxoremfibi AJfum-

pferdtyUt memoriAfcilicet benefictiniAgis obfequentes cxperi-

retur :fAlftis efi. l/le^ quodpropriitm mendtcorum
èfi,

yen-

tro curAtOy nihil curAbAt : ilU^protinm fitfoetAtruculentior

ursdi at mijer tlle, dum
Ancillam Voluit ducerc , duxit heram

.

Claud. Ajperim nihil eft humili^ cumfurgit in Altum.

Seneca. FortunA nimis quemfovet^Jlultumficit.

E En landt (feydt SalomonProverb. 30. 2 1.) wcrt door drie-

dcrley faken onruftigh , en het vierde en kan 't niet verdra-

gen : een knecht wanneer hy Koninck werdc , een fotwanneec
hy broodts te fat werdt , &c. Een büofe vrouwe wanneer die tert

echte genomen wcrdt 5 een dienrtmacght wanneer die haer vrou-
wen crfgcnaem v.'crt.

Men khrijft van Bucephalo,hct pecrt van Alexander de Öroo-
te, dat het, als'tflccht enongccicrt uyt den ftal quain, de ftal-

knechten toeliet op hem te klimmen : maer als het felve met het

koninckhjck cicraedt koftclijck omhangen was , en mocht 'er nie-*

mandt ontrent komen, ais de Koninck ielfs.
''

Diildanigh is den aert by-naeft van alle menfchen : drm fijnde^

rjn fy kicyn in hacroogen ; maer foo hacft {j wat beter vermo-
gen , werden ^iy ais onverdracgclijck, en willen haer flechte vricn-*

den niet kennen.

Ickhcbbewcl eer twee luyden gekent, den ecnen nam eeneii

bedelaervandeftract, en ftelde hem over fijn faken: den ande-

ren trouwde fijn mcysjcn , bcyde omgewilligen enncderigen
dienlt van hun te trecken.

Wat was'ct ? de bedelaer fijnen buyck bcforght hebbende, liet

voorts fiolen forgen, enfoohaefthem dekruymen begoftente
Aeeckcn , fpeelde dappcriijck de beeft. Het meysjen des nachts

de vrouwe fijnde , en wilde voor al des daeghs het jongwijf niet

wefcn i en ftcld 'et foo aen dat de goeden man fijn hooft kloude.

Soo ieniAnt brengt eenjloir ter eer,

Syjpeelt dejuffrott aI tefeer.

Soo qualijck konnen geluck en matighcyt te famen woonen.

Openb. 21.5. Siet kk maeck 'et alnieu. Ecce ! nova omnia.

E En romp, geen dier gelijk, een rnaekfel fonder welen ' I ' Runcus iners tMrucAfuit, nunc Alba volucris

Is tot h et fchoon verwelf des hemels opgerefen >
**- Ambrofium cosli cArperegaudet iter :

En dat maer in het ftof, maer in het duyfter lagh,

Heeft nu geen ander vreught als in den hellen dagh.

Op, mijn gedachten, op : die na den hemel ftijgen^

Die moeten over-al een ander wefen krijgen

:

Wel aen dan, weerde ziel, verlaet den ouden mcnfch,

Dat is mijn eenigh wit, dat is mijns herten wenfch.

Antek vermis erAt, mutAtie quAntA, ziidettS'^

Corporis Antiquiportio nulU mAnet.

Fejlis, opes,hAbitti4, conviviA,frderA, mores ^

LinguA,fodAÜtium, gAudiA-, lucitis^ Amór^

OmniAfuntmutanda uirisyquibm entheus ardor%
Terrenx decet hosfxcis hAbere mhil.

1 Corinth. 5. Soye9;,nouyidle creature,

/^ E papillon n'avoltjadis facon de befte, Comme animal formé, dreltant fon volenhaut.

^^Maismonftremaintenantdesaifles, pieds,&tefte, Changer toi, ó Chreftien, detoutentoutilfaüfc

ECCE! NOVA OMNIA.
ChriJliAni excellentiam defcri- T^ Enige Godfalige mannen , befchrijvende de fonderlingc uyt-

ntum k be/liA differre aiïerunt. ^ nemcntheyt van een recht Chriften , verklaren dat 'er niet fd

"XT Iripii , dum ht

^ bunt , nonhomi}iemtAntum k bejlia dijferre Ajferunt.

quAntum homo fpiritualis k carnAÜ. idfi verurn ejl , quid

mirumfi ScripturA , (^ ejufdem adminijlri indies tAntopere

nas ad.moneAnt j ut hommem ijium veterem , totum dr tnte-

grurn i cum ommbits attributis , ac qualitatibm exuAmtts ?

Frojictte k vobisomnes prttvaricAtio'aes vefiras , (inqtiit

Ez,ech. cAp. 1 8. 3 3J ér fAcite vobis cor novum érjptritum

novum. Serpentes, cumJeneButemexuunt, cutemintegrAm

deglubere , mcmoridt proditum ejl ; Adeo ut exuvias viator

conjpiciens , integrumfefeferpentem videre exifiimet j idem

fane tn nejlri renovAttone extgtt Deus. Bijjicile ac durum
idejfe , quis non fateAtur ? Atfan} regnum cdorum vimpA-
titur (ait SAlvAtor) é" violenttrApiunt ijlud. TriAtAntum-

modoveflimentorumgenera funtptis ^ autin vefle nigrAiis

Uigendf.fn^ autinrubrA perfecutio toleranda, Aut innivea

triiimphiis njendus. Nihilreferreputemus^ cujm colorüjint

vefies^cuas htcgcrimtu , dummodo tandem vifie niveA con-

fpicui , in *timum cum chriflogAHdeamu^. Annue fummc
Deus.

zCorinth. f. 17.

Siquisfit in chrijfo , novafit crutuf'
runt, 'ecce ! nevafa^afunt omm^^

vstera trAnfic-^

heyt

grootcn onderlcheydt en is tufl'chen een beeft , en een menfche

;

als 'er is tuflchen onfen verdorven aert , en een recht Chriftelijck

en vernieuwt gemoet. Het welck alfoo fijnde , fo en is 'et niet te

verwonderen , dat wy dagclijcks foo ernftelijck werden aenge-

maent , door de gene die ons Godes woordt uytdeelen , om dieri

ouden menfche, met fijnen gcheelen acrdt en eygenfchappen,

gantfchenal te verleggen. Doet van u alle overtrcdinge (icydt

de Propheet Ezechiel cap. i8. 35.) dacrghy mede ovcrtrederi

hebt , maeckt u een nieu hcrte , en eencn nieuwen geeft. Meii

houdt dat de flangen , nu veroudt fijnde , haer huyt geheel en al

uyi trecken,- in voegen dat een reyfende man het verworpen vel

in fijnen wegh fiende liggen , niet beteren weet , ofhycn fiet ceni

gchcele (lange. In gilijker voegen diende onfe oude huyt ganifch

en ai afgeftroopt , en de vcrnieuwinge in al ons doen en laten in-

gevoerttczijn. Dat het felve gantfch bcfwacrüjck is , weten wy
alle : maer het rijck der hemelen werdt ingenomen by de gewel-

dige, 't Is met de ware Chrift-gcloov ge alfo geftelt , datfc ofce

rouwe moeten dragen in een fwartkleet ; ofte vervolgingelijdea

in een roodt klcet ; ofte verhcerlijckt ftaen in een wit kleet. Wat
leyt'craen hoedanigh ons kleet hier zy , als ons maer hier naer-

maels mach gewerden die witte kkcdinge , duerende in der eeii-

Wigheytr Daer toe ons hcipedé eeuwige en eenigeGodt , door

fijnen lievenSonelefiimChriftum in ceuwigheytgeprcfcn.Amen.

Ephef. 4. 2 1 .

. DeJpouillez,le vieilhomme, quant k la converfationpre-

cedente, érfoyczrenouveiles en l'ejprit , reveflusdunouvcl

hommti

Oj>



io6 Op 't fclve beeldt , een anderen fin.

Daniel 12. a. JEternitas

!

Die onder der eerden Ihgen en flapen ,
(uilen ophaken. /^ Vmfunemx dies rutibgrajfabitur igm,

\ LsonsbefchiinenfaldiegroorendaehdcsHeeren. ^^ PerquefoluwJpKrgetfidwma.pcrquefahim-,

Frotintts erumf/ct gelidopta turbafepulchro^

Et tollctur httmo, qiiod modo lermü erat

:

Htc, cuifquallor incrs , cuipallor tn ore fedebaty

Vejle mica-as nivcaconJpiciendM ent.

Alma dies optandahonis, metuendaprofanü,

O ades, érpar'vumfufcipe chrtfiegregcm.

A Lsonsbefchijnen fal die grooten dagh
*^ Den boolcn tot verdriet, de vromen t'lljncr ceren,

Dan fal het van den flaep al worden opgeweckt.

Dat in het duy fter graf te voren lagh gcllrcckt

;

Dat maer een worrem ichecn in dit ellendigh leven,

Sal ftijgen in de lucht en in der hooghtc l\ve\en

;

Godt Vader, Godt de Soon, en Godt de reyne Geeft,

Macckt tegen defcn dagh ons herten onbevreeft.

Tob 19. 25. Dans ma chairje yerray mon Dien.

BIcn que je fois enclos en cefte fepulture, Unjour m'cflevcra en haut de ces bas lieux,

Unjourm'cfveillcrai car cefte mort ne dure

:

Desaifles medonnantpourm'envolcrauxcicux.

i£TERNUS NON ERIT SOPOR.
Tohan, f . z 8 . Nolite mirari hoc, quia. venit hora , in qua omnes qui in monumentisfunt audient

'vocemfilii Dei^ (^procedent ^ qm honafecerunt , inrcfurreciionemvitA: qui

autem mala , in refurreBionemjudicit.

Auguft. in Zach. Refurgentfanclorum- corporafine ullo vitio ,Jine ulla deformitate ^ftne ulU

corruptione^ tn quibus quantafacilitas , quantafeliiticttas ent I

Schonarus ex D. Hicronymo

:

Seu vigilo intentu-sfiudiis ,feu dormto ;femper

ludicis aterni nojlras tubaperfonat aures.

EM.



EMBLEMATA
M o R A L I A

E T

OE C O N O M I C A.

Firgilius:

Omnia vertuntur , certè %^ertuntur amores^



loS yiyiTE CONCORDE s.

I.

TT Omt hiermannen en ghy wyvcn,

Die, wanneer; e fijt gepaert.

Dickmaelsfijt gewoon te kyven,

Dickmaels toont u wrangen aert y

Leert hiervan de boom-gewaflen,

Leert hier uyt het woeftewout.

Leert op u gefelfchap paffen,

Siet ! dat doet het quaftigh hout.

P Almmm hinc iÏÏincpGnüs ceiifhnke du&Oy

Atnnem intermedium fomjna majque tegmt

Vltro dim oppofitos mas inde^ hincfamina ramos

Curvantes Jibije confociarepetuntj

Ire^ in amplexus exoptatofque hymeneoSy

Let op defeDadel-boomen,
Diemetbeeken afgefneên,

Sijn als bruggen op de ftroomen,
Mits fy hellen tegen een.

Echte lieden, lieve paren,

Soo ghy in den Echten ftaet

Liefden Eendracht kunt bewaren,

Niet dat u te boven gaet.

Batillius:

Gmffrondofi oculifunt in dmore duces.

lam mihinon ixli^firment connubiaflamm^,

Preferat his omnem non aliimdepuer,

Pronubajam cajlospalma tma accendat odores.

Cedat ilf ipfafuasfpinea t^afaces,

Greg. Richterus in Epiflola dedicatoria axiom. Ecckf. ad matrimonium myfticum Chrifli

<Sf Ecckfuj hoc ipjum Emblema non minus pic, quam argute tranjiulit.

De natura hujus arboris videndus omnino.

Plin. lib. 13. cap.^. lohan. Rerumlib. hieroglypb. jo. cap. 10. ubi

Diophancm autorem Gr^cum, ^ Geojgica Florentini citat, quimulto

de Palins amoreconfcripfit^eamque contabefcere maris defiderio,quod,

modoradicesyierfuscumporrigendo , modo y>erticis in eum proclinatio-

ne, aliisque affccluumfignis non obfcureprofitetur.

S U U M



S U U M CLU E M QJJ E F O R T U N .^, P OE N I T E T,

ALs het visje leyt gevangen

Daerhetnoyt tevoren lagh^

Straxfoo krijght^et groot verlangen

Om te wefen daer het plagh
;

Maer een ander , afgedreven

Van deMaes oft van den Rijn

,

Komt ontrent de fuycke fweven
j

En begeert 'er in te fijn.

Wie heeft vreemder ding gelefen ?

Noyt en is de menfch geruft

,

Is 'et niet een felfaemwefen ?

Niemant heeft "er vollen luft

:

Schoon men komt tot hoogc ftatcn
,

Schoon men heeft geduchte macht.
Schoon men krijghtoockgroote baten.

Noch is 't dat men meerder wacht.

Vrienden , laet u vergenoegen
Met dat u den Hemel geeft

,

Wilt u na de reden voegen

,

Dat is 't befte datmen heeft.

Waerom wenfchen jhoopen ,fchromcn?
Waerom altij t weder aen ?

Schoon ghy mocht 'et al bekomen,
'tKond u dan oock flimmer gaen.

Qüin& hoc iilodö applicari poterit fim'iiitüdo :

Pi/cis cum modim ingrediendi mjfam 'videat , egrediendi non ^ideat ,^ nihilomi-

nm mgrediatür,piJcatoribwsjitprxda : non efl ergo fujcipicndum negotium , nifi

pr'msperfpetla ratione qua tepofis inde mrjii^ explkare : nee enim labyrinthi «.=

gredicndiftmtfinejilo
,
quojecurmpops redire.

Cidetot

t^emo efl , qu'm uhbis , quam ibi , ubi efl , ejje malit , namjuam quifque condiüo-

mm mifcrrimam putat j cum tarnen eontentum (tas rebmefje, maxima Junt

ccrtipmaque dhpiti<€o

K QUA-



Q^U ALIS REX TALIS GREX,
III.

C Iet doch eens in defenpoe!

Was te Doren geen gejoel ,

Geengeruchte, geengefchily

Mie dingen yoarenjlil ,

Al de ipogelsjoiider nip ,

Al de vogelsJonderflrijt ,

Maer eenjchreeit^er met 'er ylucht

Hiergelpalkn uytelucht ,

Maeckte , doorftjn hees gefchal ,

Twfl en oproer olperal^

Maeckte dat hetgantjche rot

G^uam gedrongen uyt het kot

,

G^amjoofel hier in geftort

Dat het ypater troubel-svort.

Het is nut tefijngehoft

Vat een "pys , eenjeljaem hooft >

T>at alleen een eenigh man

Gantjche Rykenflooren kan ;

Dan het is oock "^oelgefien

Heden en in ouden tyen ,

Dat een eenigh hooft gefelt

't Gantjche lam in rufiefielt.

TpUm fluvialis anas finemurmure ludit in undis

,

Cum fibi vicinumnon videt efle marem 3

Irruat in medias fi mafcula forte volucris

,

Fit fonus, & ftagnat turbida fxce palus.

Cunaalicetfileant, tarnen efficitunus & alter

Vulgus ut infana feditione fremat

:

ToUe ducesfceleris,mox cxteraturbaquiefcet:

Qui fapit, hic tantum liliafumma metit.

Exempla -vid: in Abjolonc, z Samuelis 1 8. 1 6. m Seba, 2 Samuelis 20. 22.

Ariftotel. 5 Polit. cap. 4.

Milumfacïionestrahuntad/e ^ inpartes rapiunt univerftm etiampopulum;

Lucanus

:

. Procerum olm hoc cunEla (eqmmtur, humanumpaucis^nyit genus.

Claudianus:

Scilicct in 'vulgtn manant cxemplapotcntum

IJ^quc ducum lituos,fic mores caflrafequuntut.

Cicero •.

Auferendi de medio autoresnon tam ulcijcendi eaufa, quam ut inprefens documen-

tumflatuaSf ne quis talem amentiam ^elitimitaru ad Brutum Epifl. 15.
AMOR



AMOR HUMAN.E VIT^ GLUTINUM.
1 V^

Clet wat het viervermag ! het doet deftegeduygen

*^Sich voegen tegen een , en na de mate buygen

,

Hoe feer de kuyper klopt , het vier is meer als dat

,

Het vier verheelt het werk , en maeckt een bondig vat.

Wat is van echte trouw , en van de rechter handen ?

Wat vanhet bruytsjuweel en allediere panden ?

Wat is 'et ofdejeught gaet trouwen in de kerck l

't Is al maer water-verf, 't is algebroken werck

:

De liefde bint het volck , de hefde voegt de zielen

,

Die fonder dat verbant in duyfent ftucken vielen

:

Brengt liefde, foetejeugt, ontren t de weerde trouwj
Want fonder dat behulp eii is 'et maer berouw.

AmbroC de Offic. lib. 3

.

^piatium hujus 'viu efl ut habeas cuipedm tuum aperias , cui arcana communkes
,

cui fecreta tui peBoris committas , ut co/ioces tibi fidekm amicum qui in profperis

gratuletur tibi , in triflibm compatiatury inperjecutionibm adhortetur.

PhilippusBeroaldus in orat. in principio enafrationis Propertii

:

§}iipd in nay>igio gubernator ,
quod in ciVitate magiflrntus , quod in mundojoly hoc

intcr mortaks efl Amor. na^igium fine gubematore labafcit , civitasfine magiflratu

periditattir j mundm fine fok tenebricojus efficitur, ^ mortalïum'vitafinc amore

fvitalismnef}.
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SEPES SAPIENTI/E. SILENTIUM.
V.

Vj^Ameer het uyr9s>erck niet enjlaet

Maer dat alken de wjfergaet ,

Soo yport 'a rdet te licht ontflelt

Gelijck de daet en reden melt

:

Maer als het aldengantjchen dagh

Js befigh met eenflagen Jlagb ,

Soofeylt *erfchier aen yder radt

Geduerigh ick en yoeet niet '^at.

Wie doenj en efierf^ijgen kan,

Dien houd ick -voor eenfeker man

Jtn "^ie men ^ry een groot bejlagh

Oockfondcrjchroom betrouyoen magh

:

Maer diejchier niet ter yperelt doet

Als dat een yder -^eten moet ,

Die is [hetfy men liefdepleeght .

Ofdat mengroote dingen -^eeegm)

Die is ondienfligh olper al.

En bacrt al/een maer ongelpah

^ Welleert dan f^ijgen ,foetejeught

;

Wantfyrijgen is een fchoone deughf.

Val. Maximus:

Tacitumitas optimum ac tutipmim adminiftrandarumrerum 'vincuhm

Cato

:

J^am nulli tacuijfe nocet, meet ejfe locutum,

Ovidius:

Eximia efl ^irtiiipr<eftareflentia rebus ;

At contragray>is efl culpatacenda loqui.

SenecaEpiftol. i6.

Kihil cequeprodcrit ,
quam quiefcere , iff minimum cum aliis loqui jphirimimfecim.

Ambrof. lib. i.dcOffic.

Gjuamplures ijidi loquendo inpeccatum incidijp , 'vix quemquam

tacendo : idcoque tacere nojje difficiliii-s efl quam loqui. fciople-

rofquetacerenefciant -.fapiens efl quinoVit tacere.

A L TE-



ALTERIUS N*ON SIT, QJJ l SUUS ESSE POTEST.
V I.

T^Anckhcb,6 Wijngaert , oudeftam

,

Dat ick een reys foo verre quam
Dat ick mijn eygen wortels haa

,

En foogh voortaen mijn eygen nat.

Nu wil ick naer een ander dal

Daer ick mijn eygen wefenfal.

De vryheyt is te grooten goet

,

De vryheyt is te wonder foet

;

Wat hangt hy aen een anderman
Die van fijneygen leven kan ?

Seneca:

r)Mnhm quidem occupatiomm conditio mijera eji , eonim tarnen miferr'may quine fuis quidem

ocatpationibm laborant , ad aüenum dormiuntjomnum , ad alienum ambulant gradum , ad alk'

numcomedtmtapetitum.

Horat.

GHijfnam igiturliberefl ïfapiens jfibique mperiojus ,

G^nem nequepauperies ^neque mors , neque Vincula terrent ,

Rejponfare cupidinibm , contemnere honores

Fonis , i^ infeipfo totus teres atque rotundus*

Plautus

:

Omnesprofe5io liberi libentius (umus quamfcrVmus ,

Acerba enim efl omnis bomini ingenuoferyitus.

Seneca:

In^flimabilebomm eflfuumfierL

Caefarlib. 3debelloGall.

Omnes hom'ms libcnatijiudent ^ conditmcmfemtutisoderunU

K3 KUNST



KUNST VOOR KRA C*H T.

V I I.

C Iet hier den grooten Walle-vis,

Siet wat een monfter dat het is

,

Siet hierdatonbelompen vee,

Het Ichijnt een eylant in de zee

,

En efter wort het dier gewont

Alleen maer door een gauwen vont

,

Het wort gevangen en gelchent

O ock in fijn eygen element

,

En dat noch van een fchippers gaft

Die nau acht voeten hoogh en waft.

Vraeght iemant hier de reden van ?

Wat is 'et dat ick feggen kan

,

Als dat gewelt en groote kracht

Wort in der haefi tot niet gebracht,

't En fy dat wijsheyt voor en nae

,

't En fy beleyt te roere ftae ?

Want anders fiet men dat gewelt

Door eygen krachten wort gevelt.

Ghy bout dan niet op groote macht

,

En min noch op u eygen kracht j

Maer doet ufaecken metverftant

W^ant dat is vry al vafter bant.

Cicero

:

No» ^iribus , tion ^'elocitate aut celeritate corporum resmagyixgeïmtur^

Jcd conflio ij jcntentia.

ValeriusFlaccust

ftipc acripotiorprudentia dextra.

Cicero

:

Parumjmt arma foris , nijifit confüiumdomi.

Idem:

Cedant arma Tog<i.

Gallicum Adagium

:

Mieux 'vaut ertgin queforce,

Italicum proverbium:

Buona lajoi\a mcgliol'ingegno,

Horat.

Vis confilii expers mok ruitjua.

DAT



DAT SICH KAN DROOPEN, IS BEST TE KOOPEx^
VUL

ICkhebbe goet verftant van al de keucken-ftrekeö

,

Dies kan ick van gebraet en van gefoden fpreken ;

Wel hoort dan eens een woort.en neemt'et vlijtig aen,

Al komt'et vaneen koek, het kan oock verder gaen.

Indienu vet ontbreecktom u gebraet te droopen

,

Soowachtu,watjcdoet , van mager vleys te koopeh;

Eenblauwen Ichapen-bout en wil geé fchralcn heert

,

Maer vleys dat mager is dat eyft een vetten weert.

My dunckt, beminde vrienr, ghy fijt niet wel te vreden ,

Enfcgt(naedathetfchijnt) dit fijn maer keuken- redenj
Ick bidde, neemt gedult, en Iwijght een weynigh ftil

,

Ghy fialt 'et haell verftaen waer dat ick henen wil

:

Al fpreeck ick , lieve maet , alleen maer van het koken

,

O vryer , Iet 'er op , het is tot u gelproken :

Het is een korie les , u dienftigh in de min j

U dienftigh boven al omtrent het huyfgefin.

Kont ghy een teere maeght niet bieden goededagen

,

Al wat ick bidden magh , foo wacht 'et haer te vragen j

Want fooje my gelooft j die vry dit ambacht kan,

Het vleys dient vet te fijn , ot boter in de pan

:

Soo ghy mijn raet veracht , en wilt noch efter trouwen

,

Ick ftel het voor gewis , het fal u naemaels rouwen

:

Ey ! w at een (lecht beley t, en wat een mal bedrijfj

Om een lid wel te doen fioo lijt het ganfi:hc lijf.

C\VammiferifleCoquiis^ mi mlpinguedinis olh
^^

Ser'r>at , ^ affanda eft cui malèpajla caro !

]<Jon illigrato redolet nidore cutina ,

Spkndida non liquido tinguitiir cfljg^ro.

§}Vfm mifer ijle Procus , cui ?ji/ habet ana , cuiqm

Cultapuella domum, fedfmc dote , ijenit

!

lllc qtiidcm ktas numeratpro tempore noêles
,

Atmijerospoteritquisnumeraredies?

Ergopuer totis luc dogmata conde medvJlisy

Filpere in aura conditione ^elis.

Macraforis ne/ume , domifi pinguia dcfmt ;

Si bomii ejjc Coquui ,fi Procus ej[e ^clis.

K 4.
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"YV/'Anneer de vogel is verftelt,

En ftaet en huppelt op het velt
5

Met ftricken om het been gevat

,

Soo wort hy des te lichter mat

,

Soolrjthydeste meerder pijn

Vermits debanden enger fijn
;

Want hoe hy meer en harder fpringt

,

Hoe dat het garen harder dwingt:

Dus blijft hy jUaeeen langgebaer.

Ten proye van de vogelacr.

Indien dat noot of tegenfpoet

Komt iemant prangen aen de voet

,

Die maecke niet te grooten druck i

Maerbuyge naer het ongeluck

:

Want die het leet onwilligh draeght

,

En wort maer des te meer geplaeght j

Maer die hen voegen naer het pack

,

Gevoelen minderongemack.

T^Fw cadit inpedkas , quas caitidus ahdidit aucepsy Vincla relutlantcm te magis ar6lapremurK,

Chufaqtte captho crure tenetur aVis
, Dijficili fifóne loco te -vita hcavit ,

Saltat y isf infanh clamoribm aëra complet
, Mimi^s iJ haud ^qnè conditionis obis ,

l^ec minm alarim 'vcrbere puljat hamum. Perfer , erit medicina tuispaticntia damnis ,

_^id facïs infelix ? aut quid tua crurafatigm ? Perfer , erit leVuu quod bencfertur onm.

Egefip. lib. 1 1. cap. 9.

TN;^/i agreflibus feris ardijsinu -vincla ,jijc cxcitent , imprimmtur yfi quie-

fcant , relaxmtur, nihil enim tam exajperatferlporem 'vulneris , quamjerendi

impatientia.

Seneca:

Necefitatis non aliud effugium eji , quam nvelle quod ipfapetit.

Idem:
GraVia feite jerentes minti^i Udimt.

Gellius

:

Fcras , non culpes
, quod ^vitari nonpotefl.

Arn.Ferron.

"Necefütatiparerejemper fapientis efl habitum.

PAU-



'VXTAevom koomjeboven drijven

Jonge bliecken kleyne vis ?

Ghy moght beter onder blij ven

,

Daer u eygen wooning is

:

Boven vliegen groote meeuwen
Met een wonder fel geraes

,

Die gedurigh komen fchreeuwen
Om te grijpen eenighaes

j

Laet daer groote viffen komen,
Laetfe ftijgen in de lucht

Die geen grage vogels fchfomen ,

Noch voor grijpers fijn beducht.

Alderhande kleyne diercn

Sijn beneden alderbeft,

Daer is 't datfe mogen fwieren

,

Daer is doch haer eygen neft

:

Als een blicckhem meynt te dragen

Soo gelijck een Walle-vis

,

Dat fijn voor hemwiffe plagen.

Mits hy knap gevangen is.

Als een minder meynt te plegen

,

Dat een meerder heeft beftaen 5

Dat is hem ganfch ongelegen

,

Want het doet hem t' onder gaen.

Ovidius:

G}ujdfuitutmm agitaret Dxdalm alas ,

ïcarm 'mmenjns nominefignat aqims ?

Nempe ,
quodbic altc , dernljsias Uk -volaret

,

Nampennas ambo non habucrefuüs.

Crede m'ihi , bene qui ktiut
, bene ^ixit , ^ intra

.

Fommant debet quijque manerefuam.

Juvenalis

:

Haudfacile emergunt quorum ^inutibm ohflat

Res angufla domi.

Ovidius:

Pauper amet cautè timeat maledkerepauper

Multaque dbitibm nonpatiendaferat.

V I T A



l3 VITA ROSA EST.

XI.

T-TEtRoosjekinders , datje fiet

Endatfooroodenknopjenbietj

Dat is een fchoon ,een bly gewas

,

Maer al te vluchtigh , al te ras

»

Het IS gelijck u teerejeught.

Dat is te feggen , korte vreught

:

Geen dagh hier opter aerden daelt
,'

Geen Son hier in de werelt ftraelt

,

Oft miftgeduerighdit en gint

Dacrom de plucker dat bemint j

Het gaet te niet , terwijl het groeyt i

Het wort verlept , oock als het bloeyt

,

En , fchoon het dunckt ons wonder eêl

,

Sijn trosje wort een dorre fteel.

Sict Vryfters ,met den fnellen tijt

,

Die ftaeghen ongevoelickglijt,

Soo worden blonde vlechten grys

,

Soo worden blyde finnen vys

,

Soo worden roode lippen blaeu

,

Soo worden fchoone wangen graeu

,

Soo worden rappe beenen ftram

,

Soo worden vlugge voeten tam

,

Soo worden vette leden fchrael

,

Daerleyt de fchoonheyt t'eenemael.

Daer komt de rimpel in het vel

,

Ach wegh is dan hetminne-fpel.

Ons leven neemt allenxen af,

Wy gaen geduerigh naer het graf.

En even met dit eygen woort

Soo gaen ons fnellc dagen voort.

Sietmaeghtofvryer ,wiejefijt,

Ubloemkenisvan korten tijt.

'VTIta Rofa eft , 'dum [urgit , ahit ; brelPe tempus utrique cfl:

Hei mihi \ Lux pentem qu4que decoris habet.

Virentes morimury morientcs 'viVmws ; ingens,

Portio mors 'vit^ portio 'vita neds

:

Labiturorta dies , i?" , dtm 'venit , hora recedit.

G^njdfttgiam mortcm ? me mea 'vitafugit j

Protimu incipiam non mobilis ejfe moloendo ,

Et 'Z'ix dum ccepi -vilperc , uita fugit

:

Nos mijeros -vit.c quid de breVitate queramur '?

Dum querory hoc ipjo tempore vitafugit.

VOOR



VOOR DE NACHT, DIENT GEWACHT.
XH.

119

O let wat een felfaem ding ! 'k en worde liict gedreven

,

^ Maerkan , al naer ick wil , in alle boomen fweven

;

Daer is geen wacker oogh , dat op de netten loert j

Daer is geen vogelaer , die aen het garen roere

,

Daer is geen Quackel-been, geen loofe vogel- pijpen

,

Geen ander flim beleyt , ommy te mogen grijpen j

In 't korte , niet een menfch die op het vangen paft

,

En des al niet te min foo ben ick efter vaft ;

Ick ben , 'k en weet niet hoe , ick ben eylaes ! gevangen

,

Ick blij f, eer ick het weet , in defe ftricken hangen

;

Vraegt iemant hoe het komt ?wel hoort 'er reden van,

Millchien ofmij n verdriet een ander dienen kan

:

Schoon ik geen vleder-muys geen uyl en was géfchapen)

Noch was ick in der nacht onwilligh om te flapen

;

Nochfocht ick over al in 't duy fter mijn bejagh ,

Hoewel mijn grilligh oogh in 't duyfter niet en fagh

:

Nu ben ick hier verftelt, onfeker w at te maken

,

My dunckt 't is buyten hoop hier uy t te mogen raken

;

Nu roep ick met verdriet, och waer ick in den neft J

Dat is eenjonge wulp, en alle vogels, beft.

De nacht, de nare nacht die heeft gewifle lagen

,

De nacht, de nare nacht die brengt gewifle plagen

;

Gelooft 'et, die hetraecktj Al wie bj nachte loopt

,

Die pleeght fijn mallen luft tot hy het eens bekoopt.

Aliofenfu:

T Ina -vides manibus qus non trahit improhm auceps , Scd 'velut in-vito conddat enfe rem.

Ipfa mot>ct cajjes ut capiatur a'^is. "* Pac toties alüs tratlanda ncgotia mandes ,

"Rete boni , Princeps , fitprincipis iflud imago , Exercet quoties carnificina reos

;

Gniemfcelm immitem, non kyis ira facit. At quoties aliquis merito decorandws henore eft j

t^onprilpata tibigladium rvindida minifiret , lunc ades l^ krgapumia tunde manu,

Plaut. Bacch,

ïUecebrofiusfieri nihilpotefl, noxj muiter^ 'vimim

Homini adolejcentulo.

Ovidius:

l^ox ilf amor, ^inumque nihil moderabilc fuadcnt j

lUapudcre vacat fiber amorque mctu.

LUCEAT



LU CE AT LUX V E S T R A. COKAM f I O M I NM B U S

"X/'Rienden , het fijn nutte facckcn

Dat 'er aen het dorre ftrant

Staet een hoogh , een vierigh baken

,

Dat geheele nachten brant j

Want als iemant komt gevaren

Midden uytde woefte zee

,

Midden uyt de ftoute baren

,

't Wijft het fchip een goede ree.

Dit is recht het eygenwefen
Van een vroom en achtbaerman

,

Die ten Hemel-w^aerts gereien

Vooreen Baken ftrecken kan.

Laet u licht, óChriftcn,njfen,

Laet het fchijncn over al

,

Ghy moetaen de wereltwijfcn

,

Hoe en waermen varen fal.

Hugo de clauftro Animae lib. 3.

QIc hiceat lux -veflra coram hom'mibm j id ^<ero ex hoeft cim appnret mi/ere'

iordia in affectu , bcnignnns in "VidtUj himilitas in habitu , modeflia in coha-

hitaüon^ipaticntia in tribulatiom.

Greg. fuperEzech. homil. 5.

G}\d in occiiko bene 'viVit , fed alieno profeclid minimeprofcic , carboefi, qui

^ero 'm imitationefancïitatispoftus , lumcn reBitudinis exfejc multis demonftrat,

lampas ejl : quiafibi ardcty ^ aliis luceu

Seneca:

]<Jumquam eft tnutila opera ciVis boni.

Nam
Vtile etiam exemplum quiefcentis,

Plinius Paneg.
Melim homines exemplis docentur , qux in primis hoc in fe boni babent , ^uoi

approbant , qu<6pr<£cipiunt , fieri pojje.

Ovid.
Sic agitur cenfura ^fic exempla parantur

Cumjudex alios quod monet ipfejacit.

QJJl



Qül A UNE CHOUETTE PREND DES AUTRES OISEAUX. 12 i

A Ch ! watheb ick met verlangen

Menighmael hierop gelet,

Hoe ick vogels mochte vangen

Met dit eygen vincke-net

;

Maer al wat ick heb begonnen ^

Wat ick immer heb beftaen

,

Noyt en heb ick iet gewonnen

,

Noyt en heeft 'etwel gegaen j

Dan had ick tebloot gefeten

,

Danbegon ick al te vroegh.

Dan had ick de flach vergeten

,

Dan en trock ick niet genoegh

,

Dan was^'t al te ftueren weder

,

Dan te klaren Sonne- fchijn

,

Noyt enquam 'er vogel neder

,

*t Scheen hetwilde nimmer fijn.

Vraegt^er yemant nae de reden

,

Waer aen dat het fchorten mocht ?

Geenfins aen mijn rappe leden

,

En noch minder aen de locht

:

Macker , hoort eens fonder jocken

Hoort den gront van mijn verdriet ^

Vincken moeten vincken locken

,

Sonder vincken vangt men niet
j

Vincken heb ick nu gekregen

Daer ick mede vincken magh

,

Nu foo komt'er vinck gefegen

,

Daer men eerft geen vinck en fagh,

Dit , 6 vrient , dit moetje dincken

,

Anders fijt ghy my te dwaes

,

Niemantvinckt'erfonder vincken^

Niemant vift 'er Tonder aes.

Calph. Eclog. 7.

/^ Vtinam nobis non rujlka ^ejiis ineffet ,

Vidijfemproplus mea numina
, fcd mihi [ordes

Nudaquepaupertas , ilf amarojibula morJu

Obfuerant,

Juvenalisfat. g.

Haud factie emergimt
,
quorum 'vinutihm obftat

Res angujia domi.

WICKT



I2Z WICKT EERJE WAEGHT.
X V.

\I7Anneerdevos foeckt overal

Waer dat hy roof bekomen fal

,

Soo hy dan komt ontrent het ys

,

Soo is het vosje wel foo wijs ^

Al voren door een fnel gehoor

,

Al voren met een wacker oor

,

Te proeven uyt den water-flagh

Hoe dick de fchorfe wefen magh

,

En A^int het dan het ys te Twack

Soo hout ons H eyntjc fijngemack,

Soo blijft het daer het eerftmael was,

Om niet te vallen in de plas.

Ghy , die in nieuwen handel treec

Daer ghy de gronden niet en weet

,

Ofonder vreerade lieden koomt

,

Het is u nuttefijnbefchroomt.

Het is u dienftigh traegh te fijn

,

En noyt te bouwen op de fchijn

:

Ghy neemt dan noyt iet by der hant

,

Offteeck u vinger in het lant

,

En let eerft hoe de bakens ftaen ,

Eer dat ghy verder pooght te gaen ;

Wantnieubeflagh , en groote fpoet

En dede noyt fijn meefter goet.

Cornelius Gallus:

Eventm ^arios res novajemper hahet,

Injidiis wVitmJempcr amicnfuit.

SenecaOedip.

Cnojium regcm timens ,

Mta dumdemmspetit:

Artihii-sfidens noVis ,

Cenat iv 'vcras aloes

Vincere^acfalfisnimis

Impcmtpennispuer ,

Nomen cripuitfrao.



AL WIE BENYT, IS IN DRUCK V E R B L Y T.

XVI.
iij

"tZRicnden ,dieditdierbefiet

Datmen Salamander hict

,

Let eens met een fnegen geeft

,

Let eens nader op het beeft,

Let eens wat'ethier beduyt

,

En dan treckt 'er voordeel uyt^

Als het dondert , als het raeft

,

Als de wint geweldigh blaeft ^

Als het ftorremt uyte lucht

,

Soo dat al het wout verfticht

,

Dan foo is het monfter wel

,

Dan foo foeckt 'et enckel fpel 5

Maer als fich een hellen dagh

,

Schoonder opent alffe plagh
^

Als de fonne luftigh fchijnt

,

Dan is 't dat het fit en quijnt

,

Dan is 't , dat het fit en pruy It

,

Dan is 't 5 dat het fit en fchuylt ^

In een diep , en duyfter gat

,

Daer noyt vrolick dier en fat.

Dit is recht een nydigh menfch

,

Want die krijght fijns hertfenwenfch

Als het elders qualickftaet,

Poëta qm'dam vetus in Anthologia , feft. i . tit*

in Invidiam.

Si quis odit iofc quos amnt Dem ,

Seprodit ipfiirnquod iictfluhifimtt^

Adiperjm tpjun: namquejefc amat Deum f

Ex irrpidia haurkns bikm acarimam

Amare cpo'tet hos Deus ^i'os ipfe amat»

Nazianz. deïnvidis

:

Alienam fe/kUatem juum imcrpmf.ntur injonmiimi

Als het iemant tegen gaet

,

Hy is dan eerft recht verblijt

Als de gantfche buerte krij t

:

Maer indien het foet geluck

Komt verfachten haren druck

,

Soo dat yder vrolick wert
^

Siet! dan treurt fijn vinnigh hert,

Sict ! dan ftact hy bang en fiet

Ganfch onluftigh vol verdriet

,

Vol geqiicl 3 en wrang berou
Ofhy fielen pijnen fou.

't Is voorwaer een arrem man
^

Die noyt vrolick wefen kan

,

Dan als iemant fit en klaeght ^

Ofeen diepe fmerte draeght j

Ofdie eenigh fit en treurt

Als fijn vrient iet goets gebeurt.

Vrienden , wat ick bidden magh

,

Houtu vry van dit be;agh

,

Guntunaeftcnal het goet

Dat hem Godes fegen doet

,

Maeckt uvan dit monfter vry :

Droefmetdroef^enblymetbly.

Ciimfme niibe dies , am trifliafiihkmccjj'ant ,•

T««c fcray tune ^jfncris, tunepccm omnefalit.

SokcaVis moribunda gemit Sakmandra Juh antris,

Sola tremens duram eorporeplangit humum.

Tnftia nulk 'vrdct trifli tarnen ingcmitore

ïnvidm , ^ mcejladuekin urhe choros.

Ah mifer efl , nuliisfletum cuifletibus augdt

Ah mdajuntyfi qttk gaudiaJolm hdet.

t z YL.



12 + y L, M E T W Y L.

X V I L

pjE Perfe-boomhet vroegh gewas

,

Dat bloeyt gemeenlick al te ras

,

Soo dat het licht fijn bloem verlieft

Wanneer het in de lente vrieft.

Een anderboom ,naemijn verftantj

Is wyfcr hout , als defe plant

,

Om dat het noyt fijn loofen fchiet

Voordat het groene boomen fiet.

Hctisbefwaerlijck aen te gaen

Dat niemant oyt en heeft beftaen j

Want wied'erpleeghteen nieuwen vont

,

Diebrant wel licht fijn hollen mont.
En is 'er dan een fiieger gaft

Die beterop de tyden pafi:

,

Die fiet men datde vruchten treckt
Van dat een ander heeft ontdeckt j

Dus ghy , die dit en gintbefi:aet

,

Siet datje niet te ras en gaet

,

En weeft niet van te loflen aert

,

Maer lethoe dat een ander vaert.

SenecaAgam.

PR oinde quidquid efl Jpacium , ^ tempus tibi ,

i^d ratio ncquitfepefanayit mora,

Seneca:

Si quid henefaclum ^elis , tempori trade,

.

Statius:

Vafpatiumtenuemque moramy male cun&a mimjlnn

Impetus.

Ovid.

Differ , hahentpanpA comnioda magna mou.

FOMES



F o M E S V I R T U T I S, C A L A M I T A S.

X V r I I.

12)-

A Ls de kallick wort begoten

Met een kouden \v aterftroom
^

Dan wort hare kracht ontfloten

,

Als ontfprongen uyt een droom

,

Dan wort eerft haer vier ontfteken

Dat ïn haer verholen lagh
,

Dan begint'et uyt te breken

,

Datmennoytte voren fagh.

Als de boomen ftaen en vechten

Met den wint en fijn gewelt.

Dan is 't datfe dieper hechteii

Hacre wortel in het velt.

Als de wijngaert wort gefneden i

En fijn weeligh hout gcfnoeyt

,

Hy en heeft geen quaet geleden

,

Want hy des te beter groeyt.

Vrienden
, geeft 'et niet verloren

Als ghy valt uitegenfpoet
j

Want daer is de Tucht geboren
3

Daer is oyt de Deught gevoet;

Aliöfenfüt

XTllDafuperfufis calxexardejcit ah undis
,

Crejdtab injcrtisflamma fahriUs iiquis:

Sxpeputat.i gralPes dat -vineaj^tpe racemos
y

Af&a notho GUiercmJe mage figit hunio.

Exaghataferis Ecc/efta dia tyranms
,

. Candidiorjonper candidiorciucjuit

:

^p magis fucpremitur , tanto magis ufqiic rcfurgit >

ferl:>ct in adverfis relli^iónls amor.

Siliusltalicuslib. 7*belliPunici

:

Tiama adeo ciim res trcpid<c re'Vcrcntia Divunt

Nafcitw.

Camerarius^S.cent. i^

Fords ah adyerp animmpr^darior extat

Pondcreficprcjjusjurgit acantbus humo.

L 3 CE-



126 C E D E N D o V I C T O R A B I B J S-

X I X.

ALsiemantfiet een wijde gracht,

En dat hy met fijn ganfche macht

Daer geenfins over fpringen kan

,

Hy wort 'er noch wel meefter van

Indien hy flechtsdegreepe weet

Dat hy maer wat te rugge treet
;

Want dat verweckt hem meerder vlucht.

En draeght hem fnelder door de lucht.

Is iemant , 't fy dan out ofjong

,

A Rdua rcsfi ccepta tihi , nee vota fecimdet ,

Nccjirmct timidesfaiifta Mmervaniimm ;

Vota quidem paulum , (cd mox retcnda , relinciuc ;

Prima quod haiidpotuit curajecunda dabit.

J<lonneretrocedem aliquis , rujufquerecurrens

Perfolpeam nifu dexterhrejdlic?

TuncmetuendaphaLmx animisfi fortc reftm^tiSf

Vicla licetprimo , rurjus ad arma rcdit.

Gefint te doen een meefter-fprong

,

En dat het eerfl: niet voort en wil

,

Die houde fich een weynigh ftil

,

En porre niet te veerdigh aen

Maer ieere rat te rugge gacn ,•

Want die met reden wijeken kan,

Dat is voor al een handigh man

,

Die vceltijts wel te wege bringt

,

Daer haeft en kracht niet door en dringt i

\-JJ[lriodum nimerat -vefligiapducaretrorfum

,

Mox redit j ^ docla fortim artefaut ,

Lis tibi cum 'vitiis/uerat ^jamjamque rccedcns

Tcrga dedijfe tibi -vi/a libidofuit ,

L^itas es , at vigi/a ; nam mox rcdiyiva recunet

:

Hei mihi f qnot rcdims akius ujfit amor ;

Heimihil quam mitltos ftbris recidilpaperemit y

Ah quoties ipictor ipiclm ab hojieredit.

Herodot.

AudiVi viros adnecejiitatem rcdaclosprdmm inflaurajfc , i^ fupcriorem

quam acccpijjent cladem emendajjè.

Caefarlib. 3 de bello Gall.

Pknmque injpe vicloru rcdintegratis "piribii-s acrius pugnatur.

LICEAT



L I C E A T S P E R A R E T I M E N T I.

X X.

137

TTT" lekaerflen metdeii fnuytef nijpt
j

Sie dat hy niet te diep en grijpt
^

Want die het licht te vinnigh fnuyt

Die bluft oock groote fackels uyt

,

En heeft dan niet voor fijnen danck

Als fvvarten roock en vuylen ftanck*

Wie fchapenTcheert ofmenfchen fchat ^

Verfchoon het vee, en oock de ftadf

,

En voor het befte maeck 'et hier

Gelijck een fuynigh hovenier

,

Die, als hy groene kruyden fnijt j

Voor al haer teeren wortel mi;t j

Want foo hy 't anders meynt te doen 5

Soodraeght 'et noyt fijn leven groeri»

Alexanderapud Plutarch»

JÓdi hortulanim qui a radicc olcra exjc:r}dih

ExCicer. adAttic*

Odiprindpem qulpemas ita incidït , ut rena/d neqmant.

Tiber. apud Sueton.

BonipaPoüsejltonderepecus , non oigluherei

Salomon Provetb. 30*

G^ nimis emungU , elkit fangimem.

K E c



38 N K C S IJ M MA S A T I S.

X X I

Tr\E ftaet-fiicht en de klimmer-boon

Die fingen veeltij ts eenen toon
j

Want eerft ,wat dat de boon belangt

Soohaeft die maereenftock omvangt,

Stracx klimt het trots enmoedighkruyt

En boven op , en boven uyt

;

Soo dat het fich ten leften ftreckt

Oock daerhet rys niet toeenrecktj

In voegen dat de fchrale wint

Daerals een eygen fpecltjen vint

Deftaet-fucht, door haer trots genloet.

Die hout hier in gclijcken voet

,

Sy kent noch paelnochmiddelmaet,
Vermits fy altijt verder gaet

;

Soo datfe voor het lefte fweeft

Daef Ty geen ftockoffteunlel heeft

,

En wort dan eens ter neer geruckt.

En met den voet i n't (lick gedruckt.

Senecade Beneficiis

:

'\lVmqmmimpyoh<efpeiquod daturjatis ejt ; rnajora enïm cupimm quo majora

'vcnerir.t , intentioqw concitatioy eft. Amhitio five cupidims in magnarum

opum congeflu coHocata , utflamm<e injinita 'uis dcrior eft ,
quo exmajore incendio

emicuit.

Juvenalis de Sejano:

mmios optiibat hmres ,

Etnimiaifojcehat opes , nümerojapnrahat

Excelfc tioristabulatïi nnde aitiorrjj'et

Cafus y i^mpulj.€puceps immane ruim.

SenecaTrag.4.

Quifquisfctmdij nbiu cxulcatnimis

¥luitque Uxujemper infolita appctens ,

Tune illun magmc dira fortmx comes

Suhit libilo.

e}tipd nohpotcft , ^ult ejfe ,
qui ninmmpotefl.

C E D E N'



CEDENDO VICTOR ABIBIS.
XXII.
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/^Hy, die hier hettanger riet

Van den wint gedreven fiet

,

'Sijt verbacft ^en vraeght hetmy
Wat hier vande reden zy,

Dat het riet niet met 'er daet

In het water neder flaet

,

Dat het nietinftucken fpringt

Als de wint foo vinnigh dringt?

Daer nochtans een eycke ftam

,

Die fchier aen den hemel quam

,

Licht ter aerdenwertgerückt

Licht ter nederwert gedruckt

,

Licht daer henen w ort gedrayt

Als 'er xnaer een ftoker wayt
j

Hoort de reden , lieve vrient^

Die voor u geweten dient j

Wat niet in der hooghte waft

Dat en lij t als geenen laft

,

Dat en wort niet licht gequelt

,

Dat en wort niet haeft gevelt

,

Door de krachten van de lucht

Daer van menigh rotfe fucht

:

Soo het dan noch opte maet

Mette winden over gaet

,

Soo en heeft 'et geenen noot

Van te vallen in de floot

,

Want(gelijck dedaetbetuyght)

Seldenbreeckthet dat'erbuyght*

Horat. lib.2.od. 10.

A Vrcam quijquis mediocritatcm

Diligit y tuttis caret obfoled

SordihmteBiy cara 'mlpidenda

Sobr'ms aula.

Seneca Agamemn.
telix , medU quijquis turh^

Parte qidetus , auraflr'mgit

Littora tuta , timidujquc mart

Credere cymham , remo terras

Propiore legit.

Ovid'.

Crede mwi , hem.qui latuit bene 'vixit , ^ intra

Fottunam debet quifque manerefuam.
S A L



Ijo SAL SISTIT EUNTEM.
X X I ï I.

A Ls de flecke komt gekropen
Hier en ginder door het huys

,

*tls al met haerilijmbedropen

,

Niet een kamer blijft'er kuys j

Maer de middel is te vinden

Om het vuyl ^het leelickding

Op te fchorfeii ,in tebinden,

Dat het niet te verr' en ging

:

Men behoeft maer fout te krijgen

Datmen op fijn leden ftrooit

,

A Tria progrediens conJpurCat eburneaUmax ,

Perque domtm kmogltitine am&a twtat

:

At tu fparge jnkm , medio -vejiigiagrejfu

Siflet , in exiguam mox ahiturus aqium.

Ahjmüsjolitusfamam macularcjodalis ,

Strax foo fal het neder fijgen

,

Als het ys wanneer het dooit-

Als de luu u komt bekoren

En u kmypt ontrent hetbreyn

,

Geeft den moet doch niet verloren ,

Maerbewaertu leden reyn

,

Uythaervuyliswcl te komen,
Laetmaer't Quaet nietverder gaen:

Sout , uyt Godes woort genomen

,

Kan de fonde tegenftaen.

Dtmfayefi auditor, dira n:)enem 'vomit

;

Increpet hunc aliquis , mox Rnguaproterlpafikbit ,

Nee quojam Icvorprogrediatitr hahet

;

Ars tua , Mome ,jacet
,fi

commoda deficit aiiriSf

Nifa'peant homines , ars tna, !<i\omc jfitcet*

Gruter. lamb.

Ts^cc detrahas , ncc detrahentes audini.

IdemTrochaic.

Equo animofcrreobtreclantes non 'vacat ciiJpafu.u

Chryfoft.

C ï ^ttw tepr.itereunteflerct!S commolpeat , lyoc facientem nonne continuo

conVitio isf contumclia ajficiiis ? hocfac ilf circa detra&ores , non enim

fiiccommottmflercm illamfcctorem [ujcipïentem cartikgincm perce/Iit ,fic'

ut alicna pcccata excujfa k> ^ita inpura prodita audientium animos con-

trifiareijexTurbareJoicnt.

AVARUM



AVARUM FACILE CAPIES, UBI NON SIS IDEM,
XXIV.
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COoje kranen wiltbetrappen.

Hoort jhoe ghy het moet beftaen j

Maeckt een deel papiere kappen

,

Endanlijmdaeringedaen;

Maernoch moetje nietvergeten
Aes te leggen in den gront

,

Aes , dat defe vogels eten

Met een onverfaden mont

;

Komt *erdan een kraen geloopen

Om te vullen haren krop

,

Slet ! diemoet 'ethaeftbekoopén ;

Want het kleeft hacroni den kop*

Wilje giere menfchen vangen

,

Hoort eens hoe 't gebeuren kan

,

Hebben is haer gants verlangen
3

Geeft , foo wörtj'er meefter van.

D&er is dan een gauwejongen
Die op defen handel paft

,

Thyrfis komt oock uy t gefprongen
^

En hy eet fijn eygen gaft.

Martial, 4. Epig*

Tupotes infidias dom ^orare tuns:

Sic aVidüsfalkx indulgetpifcibus hamus
3

Callidaficflidtas dedp'it ejcaferas.

Horat. lib. 3. od 16.

Indujam Danacn titrris .mca

Robufl.eque fores ,^ ^'igilum canum

Itifles excuh'u munierantjaüs ,

No^urnis ah adulteris j

Si non Acrifiim ^ 'virginis abdiu

CuftodcmpaVidim , luppiter i^ Vcnm

Rijiffent .'foreenim tiitum ïter , i^fpnteri}

Corfverjoinpmium Deo.

ÏNSI



13» INSIDIATUR QVl ADMOPUM BLANDITUR,
X X V.

p Y let hoe foet de lincker fpeelt

,

Hoe loet fijn liftigh pijpje queelt

,

Ey leteenshoefijnfluytje gaet

Enhoefijnquackel-beentjeflaet, •

Al tot devogel is in 't net

,

Endathem'tvliegenisbcletj

Maer dan foo is het foet geluyt

Dan is terftontKet fpeeltjen uyt.

Het is van outs niet vreemt gefeyt

,

Let op een menfch wanneer hy vleyt

,

Let op een montdiefoetjens lacht

Meer als hy van te voren plaght
j

En daerom fegh ick heden noch

,

In fchoone woorden leytbedrogh.

Aliter:

T 'Oijeïeuf cautfefet du doux ramage.

Desoijillom , iy CMtrefaiB leur chant ^

Aujsipour micuxdece'fioiryk mefchant

Des gens de bien imite Ie langage.

Italicumdiöium:

Chi ti/apiu care^^e cbe nefuole ,

O tradito t'ha , o tradir ti 'vuole.

Seneca:

Malus uhije honumfimukt , tune ejlpejlimus.

Cato:

Bfiula dulcecanit wolucrem dum decipit auceps.

Cicero

:

Sic hahendum, nullam in amicitiispeflemejfemajorem

quamadulationem, blanditioi , ajfentationenj.

DANT



DANTI NON DECEDIT.
XXVI.
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CChoon het Bietje komt gevlogen
'^ Overalhetriekend' kruyt

,

En , nae dat 'et heeft gefogen

,

Treckt'erwasenhonighuytj

Des noch efter onverhindert

Blijft de fchoonheytvande rooi

In haer wefen onvermindert

,

Mits fy noythacr glans verloos.

Wie den vromen plagh te geven

Of een fchamel menfche voed
j

Schoon de lieden daer afIeven,

Hy en mindert noytfijn goet

:

Siet de faeck is foo gelegen

Waer men iemant gunfte biet

,

Daer ie ftrax des Heeren fegcn
,

Milde deylen arrcmt niet.

Martiaiis

:

(~^ Allidus effni&a nummosjnr auferet arca
,

Proftermt pdtrios impiafiamma larcs
;

Dehitor itfuram p.rriterjortemque negdbit
^

Kon reddetfierïlisjemim jaftajeges
j

Difpenjatorcm fallax jpoliahit amicA j

Mercihiis exflructm ohruet mda raus ;

Extrafortunam eft quidquid donatur amicis ,

Gnifis dederis ,Jo/asJemper hahehis opes.

S. Salvianust

Si -vis tibi ejfe confultttm yfi
-vis stmum habere 'vitant ,Jt cupis -videre dies honos j

rclinque fubflantiam tuam indigcntihus j [wt facultates tu£aIimentami/eronm
, fit

cpukntia tua panperum %nta , ut illonm refrigeria prmia tun fint , ut illorum re-

fccliotereficiat: fienimilli de tuo edent ^ tu faturaberis i fi
de tm bibent

, fitis tu.-e

aflum ardoremque reflringues ; te illonm '^eflitus , ijefiiet ; te illorum tpricitas dc^

leciabit : qui Cbriflum facit Iwedem , in Chr/fio omnia poj^idct*

M O U N I-



13+ OMNIBUS
REBUS INEST. -

X X V I I.

A N S A

wm^ti

r^Hy , die teere boom-gewaffen

Hebt te raken met 'er hant

,

Doet het niet als met verftant
;

Leert hoe datje dient te paffen

Datje niet te ftijfen grijpt,

Datje niette vinnigh nijpt.

Vrient , daer is in alle laccken

Seker regel , feker wet

,

Daer op dient te fijn gelet
j

Ieder heeft fijn eygen raceken

:

Wie van paffe grijpen kan

Dat is vry een handigh man.

Jonge Maeghden , fwacke dieren

,

Vrouwen van gedwegen aert,

Dienen wel te fijn bewaertj

Ieder heeftfe nau te vieren

,

Grijpt hier niet als nae de kiinft,

Biet hier niet als echte gunft.

„Met de oiren grijpt men potten

,

„ Schoone fniyten met den fteel

,

„Vuyle boeven met de keel

,

5,By de woorden vangt men fotten

,

„ Stoute gaftenby de mouw

,

„ Bloode maegden door de trouw.

Proculus

:

Qlngulis acïionihiis afiud comtnittimt , aüudque tempm ad hoc 'velilhidperfidendum

itaque cum PLiuto comnu)ditatis omnes articulos oportetjcire ,

nifidextro tempore tlacci

Verbaper attentam non ihiint defaris atirem.

Epiftetus

:

Hahet res unciqux^tdc anfam (uam , eaque apprchendenda ei qui fcliciter ea uti

njelit j
[eire enim quorfum qii^qtie resjpeclct , ^ qnis cjujdcmgemimisfit ufus,

non minimaparsprudentie eji.

NIET
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K A N D E R B

t'S A M E N IS

XXVIII.

ETER PASSÉ
GEWASSEN.

N. I3f

Iln'ya que lespremiers amours.

A Ls van twee gepaerde fchelpen

D' eetie breeckt ofwel verlieft

,

Niemant fal u konnen helpen

,

Hoe men foeckt , hoe nau men kieft^

Aen een die met effen randen

Juyft op d" ander paffen fou.

D' outfte fijn de befte panden
^

N iet en gaet voor d' eerfte trou

;

D^ eerfte trou die leert het minnen ,

D" eerfte trouw is enckelvrcught,

D' eerfte trouw die bint de finneil

,

Sy is't bloemtje van de jeught

:

Nae mijn oordcel twee-mael trouvveii

Dat is veel niet Tonder pijn
,

Dry-mael , kan niet als berouwen
\

Want hoe kander liefde fijn?

Hout u eerfte lief in weerden

,

Eertfe met een vollen fin

,

't Is een Hemel opter eerden
^

Söoje paertuyt rechte min;

Mimus

:

Hahcnt locim maiUiCti crehr^cnuptu-.

Nam:
Vidm ifffua i^ aiiena -vitia mVit.

Virgil. 4. i£neïd^

Scd mïhi -vel tellus optcm prius ima dchifcd ,

Vd Pater omnipotens adigat mcfidmme ad umhrns >

Pal/entes timbras erebi , nocJemque projiir.dam

,

Antepudor
,
quam te ^iokm , nut tiiajura fcjohani.

lik meosprimus , qui mejihijunxit , iMofes

Ahjlidit ^ ilk habeat feamjef-vetque fcpulchro.

M NON



NON TE Q^U .SSIVERIS EXTRA.
XXIX.

A Ls het fmout niet uyt en walt

Ennietin het vier en valt,

Soo en rijft 'er nimmer vlam

Die den koek fijn boter nam

;

Maer de mcyt blijft onverlet

In het fmelten van haer vet.

Een die in fijn palen blijft

,

En geen ftouter handel drijft

,

Als hy by fijn ouders fagh

,

Ofals hy te voren plagh

,

Die blijft meefter van het ftuck',

En ontgaet het ongeluck

Dat een ander lichtbeklemt

,

Die op dieper waters fwemt.

Vrienden, blijft in ugeweft,

Dat is alle menfchen beft
j

Selden is 'et dat men klaeght

,

Daer men niet te veel en waeght.

Ovid. Met.

Anuo noemt temeraria 'virtus,

SenccaHercule Furcntc.

Isemofe tute diit

Perkulis offerte tam crebris potefi

;

G}uem/dpe tranjitcafus al'quando inloemt.

Alciatus

:

Ajpicis aurigam currus Phaëthontapatemi

Ignmmos aufumfieClereJoUs equos

Maxima quipojlquam terris incendiafparfa

Efi temere injejjo lapfus ah axe mi/er.

Sic pierique rotisfortiin^ adfdcrareges

Ey^efli , ambitio quosju-peni/is agit,

Poft magnam htmani generis clademquefua mque^

Cunóiortimpcenas denique dantfcelerum.

XXX
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Q Efellen , die hier ftille ftaet

,

E y fiet eens wat 'eromme gaet ,,

Bcflet het yfer en het ftael

,

Befiet het ander flecht metael

,

Daer loot en tin om hooge drijft

Dacrfietmen dat het gout in blijft,

Daer is 'et daf'etfmcken moet,
Gelijck een back-fteen in de vloet.

Vraeghtiemant nu wat ditbeduyt?

Die treek 'er defen regel uyt

,

De groote lieden dragen laft

,

De groote lieden raken vaft

,

De groote komen in gequel

,

Daer veeltijts eenigh flecht gefel

Mach fonder noot , en fonder nijt

Af leven fijnen ganfchen tijt.

Siet ! als de luchtmet donder raeft.

Ofdat de wint geweldigh blaeft

,

Soowort 'er niet foo feer gequelt

,

Soowort 'er niet foo licht gevelt

,

Als iet dat hooghis opgegroeyt

,

Maer \ lage dal is ongemoeyt j

Want noyt en trofde donder-flagh

Dat neder op deraerdenlagh.

Horat. lib. 2yod. lo.

Qj£pius 'ventis agitatur ingeas

Pinm ,
Ü' celj^grmore ca/u

Decidmt tunes , ferimtqueJummos

Fulmina motJtes.

Juven. fat. lo.

niilla aconita bibmtur

Btlilibiis f tune Uk time cumpoculafimes

Aurata , ^ latojetinum ardebit in auro,

Pifcatorpifoitorium rete è mari extrahens majores quidem pijces hahuit , eofque in terram

expandit i minores 'vcropijciculi effiigere in mare. Apologm nampkrunquc

Magna ruimt , infiata crepant , tumefatlaprcmuntur.

M
f?
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l^E kreeft kan metgewelt den oefter niet gewinnen
,

En daerom gaet het dier een loofen vont verfinnen

,

Een key van fchoone verfhy van den oever raept

,

En goyt die in de fchelp, terwijl fyleyt engaept:

Siet wat een flim gefchenck ! fiet daer den oefter open

,

Hy leyt als fonder kracht , fijn vis wortuytgefopen

:

Ach ! 't is vermomde gunft die ons in lyden brengt

,

De gift die is vergif,wanneer een vyant fchenckt.

PfiN A£2PA AAilPA.

f^ Laufa diu fruflra iu&atii^ad oflrea Ctincer ,

Vincere quod nequeas 'viribus , arte cadet ,

D'txit ; «y è ripd nitidos legit ore lapillos ,

Hojlis abefl , adjmt mimcra spandefores.

Oftia non claudendapatent , -vorat oflrea Cancer

Hei mihil quam nocuum munera 'virus habent,

SiiJpeBx fuge dona manu-s , iatet uncus in e[cd ;

Si quis ab hofte capit mmera yfmus crit.

Aliter:

T Ibera concha domum clauditque aperitque 'vicijlim ,

Ingremium donis dum modo nonfit iter ,*

Atfemel admijjus , Cancrojaciente , lapillus

Semper ad obfequium tefia patere jubet :

Cancer eat , redeat ,fpo/iet , rapiatque , feratque

,

G^uidquid agat , nequit, heu ! claudere Concha domum,

Concha tibi muiier , nequamfit cancher adulter i

Hocjatis ejl , kclor , c^uera mentc nota.

Grxcum Epigramma Erafmus nofter fic vertit:

Ajaci datur enfis ab Heélore , balthem Ajace

Heclori , utrique fuum donum erat cxitio.

Atque itdab hofle hoj}i -veniunt lethalia dona ,

OHjifludiiJpeciejatamcewquefmmt.

I M-



I M P R o B I T A S P OE N A I P S A SUL
XXXII.

lyj

"fTTAnneer defelle By geneyghtom haer tewreken

,

»» Heeft met haer booièftrael een teeremaeghc ghe-

fteken

,

Schoon fy de vrij fter quetft , fi gaet haer angel quij t

,

Sy wort een dorren holm , en dat voor alle rijt.

Dit is de rechte loon van die een ander plagen

,

Dat fy het meefte leet in haeren boefem dragen;

Een boof\vigt,wien hy quelt,hy quelt fijn eygen geeft,

Want fchoon hem niemantjaegt fo is hy dog bevreeft.

T^r*» Lgit orefavos , dumpmta mmufqueperenat ,

Nonfilii ,
von a/iis noxia 'v'mt apis

!

Cufpidefed Tenemspojiquam ferit illapudlas ,

Hacjemel amijja nilnififucas erit.

Vita cuifludïis abiitjwpcniiis honeflis ,

Huk 'vigor extremum pcrftat ad ufque diem

:

At leVis in luxu mi tiirpiter aclajicvemus ,

Huic dabit efftatum curvaJeneSia latus.

Anders.

COo lang de fnelle By gingom de bloemtjes fweven

,

'^Soo ley t het geeftigh dier een fris en vrolick leven

,

Maerdoen het met 'er ftraeldejonge maegden ftak,

Doen bleefhet fondcr kracht en uytermaten fwack.
Wat heeft het menigh man , doch al te laet , verdroten

Dat hy , eylaes ! te vroegh fijn pijlen had verfchoten j

Hoe menigh wort 'er ftram , door al te rapte fijn ?

Siet ! nae te blijdenjeught , foo komt gewifle pijn.

'Ultpecm ignayium
, fitjucus , inutikpondm ,

Dumpueros noctid cujpidcpimgit apis

;

€}iu ferit , ecce
!
pcrit ; dat 'vulnera ,fertque 'vecifim

Sedgravius ^ulnus 'vulneris autor habet.

G}ui malus eflaliis,fibipeJsimi4S , beu (juibus intus

. Improbitasfureis exagitata fremit

!

Tuta potefl mens ejfe , nequitjecura nefandis ;

Namfbimet tortormms mala femper adefl.

M 4 FACIT



l+O FACIT OCCASIO FUREM.
X X X I I L

Vitarepeccatum , efl 'vitare occafiones peccati.

JP
Y fegh eens , fchaepje fegh j wat is 'er al te klagen?

Wat geef) e doch de Ichul t aen defe doren-hagen ?

Ickfiedatudereysnietwelenisgeluckt,

lek fie u befte vacht met vloeken uytgepluckt j

Maerhadjeby den hoop ofin de koy gebleven

,

Soo hadder niet een braem aen uwe vacht gewreven:

Maer fiet ! het meysje riep als met een grammen fin

,

Hoe kom ick aen den boef? en liet hem fellef in.

"XTElkris intaclum fpinas inolajjè dccorem

Dcfineflulte bidens , m6tc dieque queri

;

Vepreüs num caula rigct ? dejlfte -va^an ,

N^-mo domi -vellus qui tibi -vellat erit.

AVia (edpitulamprociilagrege lujlr.iperenans

lpfa rubosdemens in tua damna 'vocas.

Audaces corrupta manus licet ujqiie rechmet ,

Virginitai dominoproditione pcvit.

HS'

"VrO/ï nibuselpulfalanugine compkat h^mos,

Vel/era ni dumis affricuiffet övis

:

Ahl quotiesfures ,
quoties occajio moechoi

Fecit , isf obfcmasfuafit inire -vim

:

Cumjcelus ambiguum cfl nee abhucftat cetta 'volmtaSy

Impcllit dub/m fajque locujque manus.

Hic mihi 'vis bonm cfl , necjimplice laude canendus

:

^i bonmefltuto , cum malus ejjepotefl.

k kan het doren-hout van ruyghtefuyver blijven

Dewijl het dertelfchacpdaeraenbeftaet te wrijven?

Wie is 't die niet en dorft en niet met ecnen drinckt

Wanneerde koele Wijn ftaet voor hem op en fpringht ?

Gelegen ftont^ plaets verwecken quade ftreken

,

Doet vlas en vier by een , het fal terftont ontfteken

,

.Dies is 't een eerl ick hert , een vroom en deftigh man

,

Die in fijn vrooraheyt blijft oock daer hy anders kan.

I N V I-



IN VISA NE MO IMPERIA RETINUIT DIU. Hi

XXXIV.

A Ls de moft te nau bedwongen
Leytenworftelt , leytenfucht,

Sonder adem fonder lucht

,

Siet ! dan doet hy vreemde fprongen

,

Siet ! dan rieckt de ganfche vloer

Nae de dampen van de moer

:

Alle banden , alle duygen

,

Die het vry het edel nat

Hielden in het enge vat

,

Moeten wij eken , moeten buygen
Voor de krachten van denwijn

Hoe gewcldigh datfe fijn»

Als een Koning vrye lieden

,

Op een ongewoonen voet j

Uyt een trotfen ovcrmoet

,

Al te vinnigh wil gebieden
,

Daer eri is geen twijfFel aen

,

Often moet'er qualick gaen.

Strenge Princcn , harde Vorften

,

Die met al te nauwen bant

Drucken op het ganfche lant

,

Doch het al in ftucken borften
;

Want een rijck van enckel dwang
Duert gemeenlijck niet te lang.

Imperium peritimperio.

A Nguflo dim dauja cado nolpa tnujia premimtiir

,

Spirhibuspandit rima nee ulla -vmm ,

PfofHens tandem genero(urn carcere ncclar

Amhrofio totcimproluit imbredomum.

Durius imperium fit libeitatis crigo ,

Impommt populo molHafrena duces

:

Abrogat imperiumfibi qui nimis arduapojcit *

Etjine legegregem Rexfine legefacit,

Seneca

:

G^ni -vult amarihwguidd regnet manu.

Saluft.

Gjni benignitate ac ckmcmid imperium temperalpere
,

hii candida i5f Uta cmniafuijje.

N I S I



H- N I S I L JES A, P E R I B I T.

XXXV.

1^ Aftagnen fijn van defen aerf
;,

Wanneer men haer te nauwe fpacrt^

Te nauwhaer rauwe fchorle mijt,

En indefydeniet eninijt,

Dat fy dan even aenden heert

Geen nut en doen aen haren weert 5

Want, mits haerongefneden huyt,

Sooberft'eral het voordeel uyt,

Haer kceft verfprey t fich in de lucht

,

En laet de fchellen fonder vrucht.

Dusgaet*ei:dickmael metdejeughtj

Die noy t wil buygen nae de deught

,

Indien men laet het dertel kint

Gelijck men dat van eerften vint:

Want fonder hant daer aen te flaert

Soo berft 'et licht van enckel waen
j

Dus wie hier wenft een nut gewas

Dis laet het niet gelijck het was.

Plutarch. in vitaThemift.

Ihemiflodipiidagopis üianjokkA ^ n^h:.'n},diocrefi4turus es , oPuer^nr.m

aut magnum bonum eris Reipubliu , aut magnum malum.

Generofa indoks , fi accedat recïd inftitutio , magno bom eflpatrU;fin negkcla

ad 'vitia dtgeneret , ingens ad/en malum.

Seiicc. OSt. ttorat. 3. Cartil. 24.

Regenda mui^^is t(l Et leners nimis

Favida adolefcentia, M entes afperioribus

Formand^ftudiis.

Virg. 3. Gcorg.

Tuquos adfludium atque ujumjormabisagreflem

lam 'vitulos hortare , 'viamque infifle domandi ,

Dumfaciles animijWPenum , dum mobilis <ctm.

AH



AH FRUSTRA TENTATUR AMOR
CUM FRIGET UTER Q^ü E.

XXXVI.

'43

p En , dien kk hier niet noemen magh

,

Die dede lejimacidit kklagh j

Bet dacht my nut dat ick hetjcbreefy

Op dit'et in de yverelt hieef.

Mijn Vader is van harden aert

,

Hywildatick falfijngepaert

Met eene tegen mijnen fin

,

Met eene die ick niet en min j

Enfy isevenfoogeftelt

Dat haer de liefde niet en quelt

;

Want als ick met haer fpreken fal

Dan fie ick ftaegh mijn ongeval

,

Sy is foo vreemt , foo wonder vys

,

Sy is foo kout gelijck een ys

,

En als ick maer op haer en kijck

,

Soo v^ord ickftracx oock haers gelijck.

Ick bidu ,-Vader , wat ick kan

,

En maccktmy geen bedwongen man

,

Men perft geen menfchen tot de trou,

Men leyt geen vryers by demou

,

Men paert geen vryfter tegen danck

,

Men fiet geen liefde doorbedwanck.

Het vryen is een vrye faeck

,

Ofanders is ^et fonderfmaeck

:

Dus , vader fooje vanmy wacht

,

Devonckentoteennieugeflacht,

Wy twee gelieven even kout
En dienen niet te fijn getrout j

Want van twee kaerflen fonder vlam

,

Noyt eenigh licht in huys en quam.

Cariclesapud Achillem Statium

:

T}Ater , inquit , di^itiis inhians

Ingratam mihi affinitatem

Affeilat : me mijerum Ipecunh^

Tradorutuxorimancipiumjim.

Vid.Cyprian. defponf. pag. 236.

A W. duruspattr ejl , cenam mihi jcripfit amicam ;

Hanc ego nonpoffum , co^jr amare tarnen

:

. Cumjuhit ilin mihi
,
ge/idus fiupor occupat artus ,•

Nee minus ïllafuopeBorefrigus atit

:

AJloquor hanc titubans , aito mens leipa 'vagatur ,

Hac quoqae nifanimo quampapen fa gerit ,

Rift Amor , geminafque trahens jinelumine tadas ,

Hiicveftriardorisjymhola , dixit^ erunt. QJJ OD



'-H- QJJ OD GRAVE, DELECTAT
XXXVII.

T")Ê feyl-fteen is een edel ding

,

Vermits hy noyt aen ftroo en hing

.

Vermits hy noy t en is foo dwaes

Te moeyen met eenvijfc-vacs

;

Maer treckt alleen het wichtigh ftae l

Ofeenigh ander fwaer metael

:

De deught die wort dan ecrft gevoed

Als fy haer kracht gebruycken moet 5

Want fy is uytter aert gepaft

Met hoogh bcleyt en fwarcn laft.

Pinguc folum lafTat , fed juvat ifte labor.

A Spiets ut ch^libis trahat ardua pondera magms ,

Huk levefi dederisflramen , inermis erie.

€iuld "venamur opes , tf 'viiiciflramir.a mundi?

6}nidlpe 'voluptatim moïle tencmm itcr?

Idpulchrum quod pondus habet ,pem ardua ncfirtm ;

giupdque lelpe efl ,
pretium nonput^.t ejjefui:

Tune magis eQulget , magno cum conflat honejium ,

Entbea tnensfacili non amat ire 'via.

luvenal. fat. 1 3.

Dicimus atttem

Bos quoquefelices , quiferre incommoda ^iu,

NecjaBare jugunt ^itdpotuere magiflra,

Sil.Ital.lib. lo.belliPun.

Hos mulcens queflm fabiiis , deforme docebat

Cladibus irafci , 'vulgumque arcebat ab ira ;

Adnrjis etiamfrangi non ejje 'virorum.

J U D I-



JUDICÊ VULGO NON SAPIT ÏNFELIX. 14.

XXXVïIÏ

T^ Aer is wel eer een beelt geweeft

,

Gelijck men by de fchryvers leeft j

Dat, als de fen daer over heeri

Met haer vergulde ftralen fcheen ^

Gafuyten mont een hellen klangh

,

En dat bywijlen uren langh

Maer als daer na de gulde vlam

Haer fchoone ftralen wedernam 5

Of dat de nedergaende fon

Niet meer daer over fchijnen kori

,

Dan bleef het beelt daer ftille ftaen

,

Hetfcheenfijn vierwasuytgegaeni

Dit fiet mennoch aen mehigh menfch
j

Want als het gaet haer herten wenfch

,

Dan is hy door fijn kloeck verftarit

Aenfienlijckdoor hetgatifchelaht;

Want al wathem koomt uyten moht
Dat houtmen voor een kloeckcii vont

:

Maer als de gulde Sonne fcheyt ^

Soo (laept terftont fijn gants beleyt

,

En al fijn lof die fmelt als ys j

Die 't qualick gaet hiet nimmer wijs.

ÓVidius

:

Ah\ fenfuscumre conjiliimqueperjè.

QUi modofile tepeni yaflos dabat ore hontus ,

Mutus ent Memnon ^ Phcebe recondejuhar

^i modo d'iBtiê eras i^ doclusy iff ore difenus.

lam nihile/oquiiyjam nihilartis habes ,

G^erenti caufam, 'vox h<cc fnihi ^erberat aures i

&ui nilfolis hahetj ni/habet iüefatis,

Scilicetingeniumfatis hebetaturiniquis ,

L<6taque cumfugiunt dosfua quemque fugit.

if VRYTi



14.5 V R Y r . D A E R J E S Y T.

XXXIX.

D Aer is een vifch van outs bekent

,

Dieblijft niet in fijn Element

;

Want al s een vifler , offijn maet

,

Op defen vis uy t vifien gaet

,

Soo neemt hy noy t een liftigh net

,

Hy neemt geen loofefuyeken met,

Maer fet een fackel op de fiiuyt

Van fijn bedriechelicke fchuyt

,

En koomt foo vletten op den fi:room

,

Daer krijght de vis een minne-droom j

Want als hy fiet dien fchoonen glans

,

Soo keurt hy 't voor een goede kans

,

En , mits hy 't lifi:igh vier bemint

,

Soo koomt hy fwemmen voor den wint

,

En fpringt dan veerdigh in denboot

,

Dat is, te midden in den noot j

Want met de malle fprong gefchiet

,

De viflerftaetnietflecht en fiet

,

Maer grijpt terftont den fotten vis

,

Die moet dan blijven daer hy is.

Al wie uyt heeten minnc-brant

Gaet vryen uyt fijn eygen lant

,

En aengedrevenvan deluft,

Begeefthem naer een vreemde kufl

,

Daer hy de gronden niet en kent

,

Daer hy de lucht is ongewent

,

Daer hy al fiende niet en fiet

,

Die koomt wel licht in groot verdriet j

Want hy is dickmaels opgevat

Eer dat hy recht ter neder fat

,

En als de kans eens is gewaeght

Dan is 'et al te laet geklaeght

:

Wel vryers, hoort een kort befluyt

,

En treckt'er defen regel uyt

,

Wie als hy vryt, te verre vlieght

,

Die wort bedrogen, of bedrieght.

rM

Fallitur ignotis , aut fallit amator in oris.

T J T Cephaïum Vcneüsfallatpijcator in oris

prxjigit parl^x lumina magna reti

:

Moxpifcis qua tcda micatjalitj inquephafelim

Cum ruit irtpr^dam naWapromptt^ adcfl.

Qujd tibi cumflammis cum[int tua rcgna fuh mdis ,

Onidfalis in Cymbamjlukey natarc tuum efi :

N; cupint vel fraude capi, ipelfailere quemqmm ,

Errat in ignoto littorefi quis amat.

Qjyo]



QJJOD LATET, ID PRESTAT.
XL.

1+7

A L wat iemant in de roos

Voor fijn ooge-luft verkoos,

Aerdigh wit ofpurper-root.

Dat is in der haeften doot

,

Dat is in der haeft gedaen

,

Dat is in der haeft gcgaen ;

Maer de reuck, haer befte deught

,

Diebehout haereerftejeught j

Want al light de teere bloem
Sondereere Tonder roem,

Siet ! de geur, die binnen lagh,

Is nu beter alfle plagh.

Al wat fchoon ofaerdigh hiet

,

Watmen aen het ooge biet

,

Dat vergaet in korten ftont
j

Want't en heeft geen vaften gront:

Maer een ftil een facht gemoct

,

En het vorder innigh goet

,

Dat is\ gunt fijn wefen hout

,

Schoon al wort het lichaem out

,

Schoon het nietigh vleys bederft

,

En het weelighbloet verfterft.

Ghy dan, (oeckje waere vreught

,

Soeckt alleen de ware deught

,

Soeckt alleen dat binnen fchuy It

,

Niet dat uyt de ledenpuyltj

Want al wat het ooge fiet

,

Is in haeftmaer enkel niet*

1SJ0« pcccant tantum illi qid uxorem ducunt in eum h'dis -vocatur , Arijhteli 8 Ethkonm, eoquia -fioluptas

jinem ut pukritudinem ejm ddïbcnt
, Jed etiam cum Mate mutatta in horas : ita tf amor conjma/is

politicc makagmt,mc[uis commodisjatisprofpiciunti fixo nequit ktrerepede qu^tamfugminnititur ftmda-
fictit enim amicitia qtu in ipoluptate fundata efl , infla- mcnto.

Juven.Sat. 6.

r^ Vr dcjidcrio BibuU Scrtoriiis ardct ?

Si -verurn excutms,facies , non uxor amatuT ,

Tres rug^fubeant, ^Jc cutis arida laxet

;

Fiantobjcuridentes, oculique minores:

Coliigejarcinulas, dieet libertiiéy i^ exi:

lamgraloisesnobis.

Auguftin. de bono conjugali

:

J
N bono licet annojo conjugio etfi emarcuerit ardor statis inter mafculum

ilf firminam, "piget tarnen ardor charitatis inter maritum i'f uxorem

.

Saluftius
: Pr^c/ara facies, magn^ diviti^, ad h^c yis corporis, ilf alia hujufmodi omma

brcVi dilabuntur, at ingcmipr^clarafacinora,ficuti anima , immortaiiafunt.

N UT



1+8 UT STRAGULETjAMBIT.
XLI.

TiT Anneerhetklimdeboomomvanght,

En omfïjn gulle tacken hanght

,

Ofaen fijn groene fchorfe kleeft

,

H et fchij nt al waer het vry beleeft

,

Het fchij nt (na dat men buyten fiet)

Dat 't kruyt denboom fijn liefde biet

;

Maer daer hetooge nieten gaet

Daer fchuy It, o vrient, daer leght het quaet

Daer is 'et dat het dieper grijpt

,

Daer is 'et dat het harder nijpt
j

I n voegen dat het jeughdigh hout

Wort dor 5 en voor fijn jaren out;

Daer ftaet het dan, gelij ck een ftock

,

Gelijckeenleven-loofenblock,

Bedrogen van een loofen vrient

Die noyt foo ver gelooft en dient.

Ghy 5 die u in dit groote wout

,

Dat is, hier in de w^eerelthoud

,

Weet dat 'et niet al vrienden fijn

Dieopulacchen,nadenfchijnj

Maer houd dat onder foet gelaet

Schuylt dickmael niet als eygen baet

,

Of dat oock onder foete jock

Wel fomtijts fteeckt een oude wrock.

Ghy , daerom ,
geeftu liefde niet

Aen ieder die u liefde biet i

Maereerftop alle faeckenlet

Eer datj e fucht ofgunfte fet

:

Want die te licht een vrient verkieft

Wel licht fijn vrient en al verlieft.

Achilles apud Homerum i. Iliad.

hmihijiixta in'r>iftu ut atri lim'maditis ,

6}uj rerbis aliudprodit quam mente 'volutat,

A 'Mpkxm hederam Viridi dare dixeris uimo
,

Dim ramis ramos ambitiofa ligat ,

Arhoi at, 'wjidommium dumfidit aniico ,

Non expe&ato fiinere rapta perit.

Ne quemquam patiare tibi nimis cjfejodakm ,

Antefdes hominis quamfit aperta tibi;

S.tpe [odalitiijub ima^inc perdit amkum
,

Non Jatis ex rerofiquis nmicm erit.

HAEST



HAEST IS GEEN SPOET, VEERDIGH RYCK NIET GOET.
XL IL

H9

f^ Hy vrient , die hier decs Ente fet

,

Hebtop u ftuck niet wel gelet
j

Want wieder oyt een grooten tack

Op eenighjeughdighboomkenftack,

Omdat als met eenfnelle vlucht

Te brengen tot een raffe vrucht

,

Die gaet voor feker al te ras

,

Enmift voor eeuwigh fijn gewas -,

Ghy gaet vry trager ,weerde vrient

,

Dat is dathier , en elders dient.

Wie oyt fich meteen fnellen fpoet
Wil brengen tot een machtigh goet

j

Enpooghtinhaeftenrijcktefijn

Dievintfichveeltijtsindepijnj

In noot , in droefheyt, in gevaer

,

Enmifthet dickmael allegaer.

'tlsfeker,alteveerdighrijck

Is feldenfonder ongelijck

;

Maer goet dat traegh en lanckfaem veft

,

Dat is de menfchen alderbeft.

Hifpanicum Adagium

:

Poco a poco ^an a lexos, y corriendo a mallugar.

Gallicum Adagium:
Peuapeuy>a-on hien loingy isf en courant en mauyaije place.

Latinum diftum

:

Cekritas infamis naufragiis.

Gallicum Proverbium j

§}M enmm "peut ejire riche , a la moitiéon lepend.

N} CÜPI'



CUPIDINIS LOCULI POllRO \' INC Tl.

X L M I.

/"^ ffchoon de vruchten vanden pijn

Soo hart gelijck als keyen fijn

,

In voegen dat een handigh man
Daer uy t geen nooten krijgen kan

,

Al flaet hy daer op menighmael

Met yfer ofmet vinnigh ftael

,

Nochtans , dit alles onverlet

,

Soo ghy die voor den vierc fet

,

Enlaetfe daer een wyleftaen

Gewis deblockfalopengaenj

Her vier dat heeft een wonder kracht

Het maeckt oock harde quaften facht,

Het kookt en ftooft , het ley t en werckt

,

Meer als het oogh van buyten merckt ;

Maer let 'er op, wy fpreken hier

,

Byfonder van het minne-vier.

lek heb weleereenmangekent

Tot fparen uy t'er acrt gewent

,

Hy was foo boven maten vrcck

,

Hy at byna fijn eygcn drcck

,

Hy floot het op al wat m'er at

,

Maerboven al fijn ouden fchat

,

Alwathydceldc, wathy won,
En fagh fchier noy t de gulde fon

,

En fagh geen ftralen van de maen ,

Maer moefi:efi:aegh gefloten ftaen j

Geen vrient , ofmaegh, of fchamcl bloet

,

En konde buygen fijn gemoet

Dat hy van hem iet trccken fou

Voorhongers-nootofftrenge kou ;

En of hem fchoon een koorts bevanght

Die hem tot aen de ziele pranght

,

Hy lijdt de fi:eken van de pijn

,

Hy wil geen vyfenMcdecijn

,

Geen vuylen apotekers dranck

,

Hy braekt alleen maer van den ftanck ;

Dan,vrienden,daer enfchort'etniet,

Maer geit te geven is verdriet.

't Geviel eens onder dit beflagh

,

't Geviel eens op een blijden dagh

,

Dat onfen vrcck foo verre quam

,

Daerhem omvingh een fnelle vlam

,

Een felle ftrael, een innigh vier

,

En 't quam hem vaneen geeftighdicr.

Dat was 't dat hem in haeftbekroop

,

Enfachjens indenboefcm floop.

Siet daer terftont een vreemtbeleyt,

Sietdaer een felfaem ondcrfcheyt

,

Siet eer het icmant dencken kan

"[an Tavacrt is een ander man ^

Debeurskens van fijngroote tas ,

De laykens \ an fi;n gantfche kas

,

Sijn hant, die eerft foo vinnigh floot

,

En noy t acn icmant gunft en boot

,

Die gingen open al te mael

,

Juyft foo gelijck een Sonne-ftrael

*Een trcurich bloemkenopen trcckt,

Dat meeden rijm lagh overdeckt ^

Hybiet,hy fchenckt ,men weetniethoe,

Hy geeft gelijck een Mcyfche koe

,

Hy



CUPIDINIS LOCULI PORRO VINCTI. ifi

Hy fent geduerigh aen de maeght

Al watdelonckheyt welbehacght,

Eenfchoonc pluym, een franfe beurs

,

En ftoffe tot een onder-keurs

,

En feyde bloemen dier gekocht

,

En ftricken nae de kunft gewrocht

,

En rieckcnd' poeyer voor het hacr

,

Hantfchoenen, meer als fevenpacr^

Aluythet weelighBritten-lant

,

De befte die men immer vant
;

En dan noch dingen fonder end
Die ons Parijs te koope Tent ;

Voor al oock frayheyt hier gemaeckt

,

Die vry wel na den gelde fmaeckt

,

Ten eerften ketens menighfout

Van dit en dat, van enckel gout

,

Dan wayers met een goude fteel

,

Dan fchoone peerels om de keel

,

Dan baggen, die aen alle kant

Sijn als geboortmet diamant.

Maer daer en blijft ^et geenfins by

,

Daer koomt al meer uy t dit gevry

,

De milthey t gaet men weet niet wacr

,

Het krijgt 'er al een nieuwe laer

,

Een mart-ftuck,ofeen kerremis

,

Wat maer ontrent de vryfter is

;

Men foeckt maer oorfaeck overal
Hoe datmen eerlick geven lal.

'k En weet niet wacrmen defen man
Bequamerby gelijckcn kan
Als met de vrucht dien harden quaft

,

Die aen de ftey Ie pijnen waft j

Vermits die noy t eens open gaet

DanallTcby denviereftaet.

Niet dat een ftramme beurs ontbint
Als Venus en haer dertel kint

;

Want wie "er paft op haer gebot
Die krijght een kaffe fonder (lot ^

Maer boven al een oude vreck
Die is hieruytermaten geck

:

Want't is van outs, dat out en mal
Isuytgelatenbovenal.

Ciipidinis loculi porro vinéli.

Plnea nux duro circum ^uallaturamictu

,

Et rigido claufas corticefundit opes ,•

Si tarnen hanc tepidofoveatmodojlamma calore ,
'^•^ ^^ '^ ^'^

'

NucUis e faalt cortice (bonte üuet ,•

- -uasn rrji

{ym modo dt'vitias teneuru damnabat a'varus , > . - ,.

Inque ca'vam nummos defodiehathumum
,

Vrodigus ejfufis "vomit aurea dona crumenis ,•

Vndejit hoc ? gelïdumpeBpii amore calet.

Claud.

:,.,,>/*>: ..;; Veragit tranqmllapotejlas

Qupd'violenta nequit.

Horat. 3. Car.4.

Vim temperatam dü quoque pro^ehunt
Inmajm ,- iidem odere 'vtres

Omne nefasanimomo'ventes.

SUFFI-



ip SUFFICIT UNA.
XL IV.

A Ls het Entjen is gefet

Alletackendoenbclec

,

Daeromwat ter üjden groeyt

Dient ten nacuften afgefnoeyt

,

Maer dat naden hemel waft

Daer op dient te zijn gepaft

;

Want dat in derhooghtenfweeft

Dat is dat de vruchten geeft.

Rechte ftamme, Chriften menfch

,

O ! befnijt u aertfchen wenfch

,

Wat behaeght u dit en dat

,

Suffïcit una.

'pUnditm h^rentes extirpet in arhore ramos ,

Onifqtds adoptir^ germinafrondis amat»

TunditM illc y>agos animo deturhct amores

Germina kgitimi qui/quis amofis amat.

Vt bene kgitimi conftent tibifivdcraledi ,

Tolicnda eft animo turpis amica tuo.

\5na vohiptatispartcm ferat, una doloris ,

Una tihi kctifit comes, una cibi

:

Cumfatis una domm^ coquiis unusy ^ una catélla ,

Curfera detjociam qu^Jociata tibi ?

Groote ftaten, groote fchat >

Ach ! dat al is anders niet

Als dat van ter2yden fchiet

,

Als dat enckel hinder doet

Datje niet enwortgcvoet,

Datje,met een volle fucht

,

Niet kunt ftygeil in de lucht j

Weert dan van u gave ftam
Al wat uhct voetfel liam.

Siet ! dit is de ware leer

,

Een is noodigbj fonder meer.

Sufficitunura.

ry XJid mihi "Pobijcum efly humiles malapondera ram
^^ Vos aliquis lateri demetat en/e meo :

Nulla datis y "pelfi qua datisy non mitiapoma ,

Nonpyray non vobis aurea mala rubenU

lik mihi, re&o qui tramite Ipergit in aflra ,

Surculm ille mihijolus alendus erit*

JDummodoJe mihi dety toliat Deus, omnia tollat

Tollere meprohibet quidquid in aflra caput.

F 1 N I S.
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PR JE F A T I O NE.
^^^ Oëmahoc, Candide Ledotjjure meritoque ,

VirocckberrlmoU dtUttembimanioribiis , eptimQ-mritOy

^ik I^no Gnitero , u/que adeh Placuit ,• ut in PolyantkamJnamferme totum Tranpibferit , iy toü. Pumdo

'^ commmdcr^cïit , quo ad ejus normam-virginum in amoi'e animiformanntur , u; fdïci tandem copnubió-
• " 'inmiivJ

'

' .: .rmihul
Luget ,& ancillïs , prodape , penfafeiunt.

Barba domus coluraen : me me juvat efle Mariti.

Triite , cubansvacuo bellapüellatoro.

Cyprs'-TraA. deSponf cao. ii. Virginitsus jugum neraini imponito , i«*

yuitEgnatius r.iitiijuui Tluokgus ; i'ereju^twi , qued ne "jivgine! ^'cjïnhs qnidan,

ohm Roma , fene potttlrun't , qn.istumeiifolUjn qninquennhim ,1 liuptiis ii'jfinert,

(^facrnv) ignemcuftodire oferttbnt : cujrtf/n Rhea Sylmia , Rctr.uli irRtmivK^

ter , Tiuia , M'miiiia , Oppia ,'F!r/omt!,. Öpimia é' o^'^ j '« h'ijioriis twtte, tefiet cfe

pofujit. '
.

MontagaLib.3. desEfliiscap. $. Ittron-vc pbs aifi de jtittr um r«iw^,# >

ioutefavie, qu'mipucelLige.

jumantur. Hoc autm ut magispenjiadatè /egds^pauca, commentariolt ^ice, addrnnta lüb'et,

A R G U M E N T U M.

ANna.rudemjuftidumPhyllidafentitamoris,

Et Papbiis vacuüm peftusliabere dolis

,

Frorna nimis laxas petuUntibus, inquit, ephebis

,

Êftopusutmomtiserudiaremeis.

Vitginis officium caftique Cupidinis artes

N os amor, &: brumx ter docu t re novem.

Mc duce carpe viam, ne te malus auferat error

,

Dxdalei Veneris rcgia fraude latet.

Taiiadum fnemorant , akernaque carmina dicunt j

Non procul a thalamilimine , dida noto.

Phyllis amorc novojftimulifque agitatajurentie

,

Incipit ingenuo fic prior ore loqui.

Phyllis.
DUm geminas nuper , per teda paterna , columbas

Confpicio dulcijungere roftra Ibno

,

Palmaque fortcfubit fterili miferabilis umbra >

Sufpirat focium dum procul efle marem ,

Moxque, vel afpedu cari propiore mariti

,

Ridet, & agricolam fertilitate beat

;

Alm:iYcnuS,dixi,mori.irn/Jifiui>eredulceeJ?.' (O

Et loquor, Sc tacito pedore ferpit amor.

Arborxbus fuus ardor ineft, fua flamma volucri

,

^ftuat umbrofi perjuga montis aper

,

Cxruleoquodamet,nondefitincEquorepifci. (O

Cur fugiat teneras fola puella faces ?

Lucret. Omnr «deo gemu 'm terris, honmumijue.ferarumque

,

EtgcJiuf^quornoi pectidfs,pic}ieque -volucres

,

hl furiift igntmqi'.e ruunt.

ktontagn.üb. j.des Ertais. cap.j-. Teut Ie mortement du mondefe refout,(^ rendA

t'ejiaccoHplageic'eJ{uncviJSieremf''-fepar teut , c'eJlunCeJirre, ojitoutesciiofet

regurdent.

Anna.
ü Rgó maritalidare te juvat era capiftro? (?)

*—* Idque rofas, demens, 6c melimela putas ?

Si miferis fupereft mortalibus ulla voluptas

,

In gremio torvi non latet illa vin'.

Nafla torivinclis. öcfquamme-xturbajuventa:

»

Simemini, prifcisaflimulatafuit :
(+)

Libera vimineos gens certat inire recefliis

;

Capta parat toto corpore nixa fugam.

Conjugium votis nova virginis expetit £Etas

,

Inquetorum pueri prima libido ruit:

Vix tarnen illa viri gremio calet , ille puelL-e

,

Ciim piget, &: vacuos, optat uterquclares

.

Diog. Laert. Socratesjiivents cirUlxs, Ó" nuptias ambivites > Jlm'des tjfe pifa-

hfudiethat , qui ludunt circtwi najjam (r geJUunt inire , itntrx quijaniinchijt

fuut, exirt.

Tbeodcc. Similesfunt Senefiits é'nuftia,

Vtramque eiMitconfequi deftderiZmus

,

Poftquamvero na^ijuyr.us triftamur.

P H y JL L I s.

A Nna, licet genus acre virum, thalamofque laccflas

,

•^^ Me tamenurit Amor, me tarnen urgetHyraen.

Efte procul vidui morofa filenria 1 1 £ti

,

Non mihi virginitaSj nomen inane, placet. (O

Tota cohors Anatum volucris fi mafcula dcfit

,

Languet, & obfcuro murmure ft-pgna f: car.

Adde virile decus, facies venit alers crum -,

Totaque feftivis plaullbus unda fonat

Cüm pater eft peregrè; friget focusj anxia mater

Anna.
/^ Onjugii fi , virgo , tibi tam dira cupido

,

^^ Huc faltcm placida non nifi mente veni.

FJamma nimis vehemens, quam fcrvida fufcitat itas

,

Legitimi txdis non eritapta tori.

Arte faber ftridifque faces moderatu r habenis

,

Ut magèjungendis flamma fit apta cadis.

Hujus ad exemplum, rapidos compefce furores >

Turpiter,huci]luc,netuusigniseat. (0)

Ante cave Veneris prarbere clientibus aures

,

Quam fit propofiti confcia facïa parens.

Illa patri referet, cuireseritarduacurx.

Illiusarbitrio fl:etquecadatqiiegener. (?)

Cic. i.Offic. Hemmes tmiqujjn ingyrum f^ttonis, & doHrijia duet opertet.

Cyprx Traft.de Sponfal.cap;3.r«ri>i'fj, id ejhfive Pater,Jïve Avuf,Jt'vs Fra-

ter puelhs nntiquitM dejpondere ftleiit , idqite optima jure é" f'ndie receptum f/?,

aim ob r.lta, turn ohjexus frttgiUtatcm ir vercciindiam; unde npud Eiiripidem Her-

tnicrut ctm eam uxorem^tterec 'Oreftes , Pxtris cjl , inquit, men tra&artfpenfalia >

jtonmey.m.

P H Y L L I S.

TUne velis clara me pofcere voce maritum ?

Nonfaciam j
pudor hoc , virginitafque vetant.

Virgo tribus lullris ubi tres fuperaddiditannos C^)

Nonne fat efl: ? quid me dicere pluraj ubes ?

Afpicis Automaten, (9) celeresquoddeaotathoras.

Et gracililongumdividitaxe diem.

Murmura nuUa ciet^ fed quid vclit, indice monftrat.

Quam decet ingenium virginis iftud opus

!

Virgo licet taceatj pro virgine nubilis jetas

Exigit, 6c patrem , vel fine voce , monet : C'o)

Orapetunt, rofexque gensc, tumidarque papilla: j

Solvitur in tacitas tota puella preces.

Palmes humi fimulac propria radice tenetur i

Hxc alio nobis vitis alendo loco efl:

,

Vinitorexclamatjjam jam dabitipfa racemos,

Ut dabitur laxo luxuriare folo.

Suntmihi,quxpofluntgeminosnutrire,papillx,

Quiquevalentpartumfuftinuifle, finus:

Etmea virginitas,rofeotefl:ata colore, (")

Mejam;nonmatris, fedjubetefl'eviri.

Omnia figna mihi. qux nubilis exiï^it xtas.

Sed queror. officii non meminiffe patrem.

Me juvat ergo rudis partes fupplere parentis.

Idmihijvelfcriptojure, licere ferunt. ('0

CulpnudM e/r pater , quiflije , timiida jr.m-^jirginitntt , de maritf) nonpi-ofptcit,

unde reSïe Egnatiiu antiqtituTheologu!, mntura/virgo , ivqutt , rv.giw am'.esne

txfpefiet, qua fatretn,ut viro locetur, tacite etiam rogat : hincbe-iie

Cl.'ud. NubiUs interen mranr^uirgin''! let^i

Vrgebatpatriati Oifpeiifoprincipe, airer.

Film quiJem qua Mmium tctiitis 1 5 . cxccljtt,jt (Ine Patri's cetiftnfitjimgfltar m'-
trmonio exharedari dejure nonpotefi , cumjïbi Pater imputare dtbeat qufd, opoy-

tmio temporefilite de miirtto,fihi degeneronon 'profpexerit ; atq'ti tumPhyllisnoJirn

t:7:rium modo duo-deiiigejtmmn agerefeprofefajlt , ridiciiLt if;p-4eUi:lii a4 nufiiar

froperantislegisdetortie,rebüjq'.te f:iisapplirytio.
'

. "'

O 2 Anna



1^6 RITUS NUPTIARUM.
Anna.

QUx prohibet dixifle pudor, feciflelicebit ? (' ?)

Vcrbaquecumfugias, fafta probare potcs ?

N ulla puella fapit, qux prxbet amantibusaurem

,

Dumnefcitjgcnerum quem veliten'eparens.

Ducimur alloquio , quo nos vocat ardor amantis

,

Utqueredirejuvcr polka, nullaviaeft.

Sera fuga eft Cen, quem cufpis adunca fefellit

,

Cumfacilcsaditusbelluaftultadedic.

Difficile eil uncos removere Cupidinis hamos >

Ut Icmel in tenero corde refedit amor.

Ergo parensquidanics delibcrer, antecalores.

Arbitrium cocpri nullus amoris habet.

Kil propcrarcjuvacproperandofugabis aniorem.

Oditnmanspromprasinfuavotamanus.

Non placet huic hominum generi Cinc fanguine paltna

,

Quodque cupit, lubitó non cupit efle llium. -

Cum, domino culpantemoras,citacanaparatur

,

Lixa vafer lento tune rotat orbe veru >

Quoque minus properatjmagis hoc rubet igne ferina.

Qiix celcri rapitur turbine, cruda manet.

Si qua vern dofta vcrfare Cupidinis arte

V irgo velit, tardas debet habere manus.

Siproperas, properare cavei(i4)moracalcar amantieft.

Qux properat, Veneris dulce retardat opus.

Ad laqueos dum fponte venit, nil vincula ftringunt -,

Quxque capi cuperet , non capietur , avis

:

Sed dare terga paret, tune denique fila eoibunt

,

Atque iterum, quoties hxe ftetit, illa labant.

Si qua prior petüt , dignam tulit illa rcpulfam

:

Turpe petens mulier, turpe puella rogans.

Si qun capi gaudet, fugiat; fuga duleis amanti eft. C»ƒ)

Acnus liïadocet pofcere, ü qua negat.

Peftoradifficüis flagrantiusuritamiea.

Bafia luftanti rapta dedifle juvat.

Grata viris magis eft fera, cum fugic ocyor euro.

Quam, proftrata foloj cumjaeet ante cancs.

CvprJE- de Sponf cap. 6. Si dignitatis, decori , ir hcnefiatii ratio habtnda ej}

,

in niiptiiu ctntmhtvdiscmvevimtitu& decenunf eji , ftfarentes fiüatfusr viris

dtjpondeant &fuis 'verbis mavcifent , qaxm Ji ipfafHa iratimt invtrtcundi^eft

alterius gttejlatifubjieiafit.

Ovid. Sed , (juin deltHet Veniris decerpere fiores ,

Dicimvf affiduo, (rat qutqucfitt idem .

Jnterea tacitaferpunt in vijcerafiAmma,

Etmnlaradices alinaarboragit.

Ovid. j.Faftor. Nubirejiqua-velis, tfuamviiproperabitis Mmb» ,

Differ, habettt parva commoda mii^nn mora.

Scneca. Mvra tmnis odic eft,fedfitcitJapientiam.

Petron. No/o ijiiodcupiofijtiM tenere

,

Nee ViBoria mipUcetparata.

Facit huc UludSencci. Padet cmgredi cumhomine vinei pttratc , igntminiam

judieatgladia$0rcum inferiore ctmfoni , &fcit eum fint gUri» vinei , ijttifinefe-

ricuh vmcitur.

P H Y L L I S.

ANna,quid hoe fibi vult? quxnam fua gaudia demens

Abnuit? atque, animo quod petit, ore ncget ?

Prxteritos votisfruftra revocabit amores

,

Dura nimisjuveni fi qua puellafuit.

Dum favet , & Ixto ridet Venus aurea vultu

,

Qux bonafert,avidafuntcapienda manu.

Cauta Fulix, fummodum ludit in xquore pifcis

,

In prxdam celeridexterirateruit:

Ifta vereeundis avis eft imitanda puellis.

Molliaquicaptat tempora, viftorabit.

Frontc capillatum magno cole numen honore. ( '^)

Hoetufifugias,teVenusipfafugit.

Dum Rofa flore novo , foliifque reeentibushalat,

Invida fpinofo eortice teda latet ;

Quin , pueri, cohibetè manus : rubus afper in illa eft.

Qui iegit hanc tenero poUice, vulnus habet

:

Mox tamen lUa dabit patulo fe flore videndam

,

Et fluet , & duro fub pede prefla gemet.

Dulce puella procis primx fub flore juven.tx

,

Hoc demum lepidue tempore gaudet amor

Si quadiu virgoeft, vixvirgovidetur amanti

>

Quxque dies partcm vi rginitatis habet. C ' 7

)

Dum novus ergo vigor , prxftat dare notnen Amori.

Sxpè puella negat , quod dare vellet anus.

Livius. Siin tccafiimis niomentt, cujus prttttrvolat offirluni:as, cuiiSdiitf ptu-

luTnfueris,ne(j!ticquajnmoxomiJfumifuereris.

1'rocopius. Rerum htimanarupi mementa in iccafionispereeptitne cmfijtunt

,

nam pper ignaviam quisftnunampAmtam neglexerit , cumfud eulfi ai td dtft-

ratur veqiiapu,!}» iUaia,jedJeipfum, acciijtt.

Montag. Iib. 3. c. 5 . L'amour ne me femble prtprement ^ nuturiUement 'tnfn

faifon, qu'en l','.age vci/ïn a l'enfance, ér '•» beauté ncn plus.

Ronlard. L'Aitge non meur, mais verdelte enctrt

;

Ceft l'ajgefeu!,qui medevore

Lt cceur (^impatienct attetnt

.

Anna.

A Ltiiis.ut video,maris hoc mihi marmer arandum eft.
-^~^ Ergo libet laxo pandere vela finu.

Si didiciflej uvat partes in amore puellas

,

Inftruat hxcoculos, virgo, tabellatuos. ('•)

Rete vides, non quod manibus vafer attrahit auceps

,

Sed quod avis motu deprimit ipfa fuo.

Capta fit, an capiat , vix , qui videt ifta , viator

Dixerir. involucremlinacoadaruunt.

Virgiins effigies fit ut hxc in amonbus opto,
JN c cadatj impulfu quin cadat a£la proci. ( '?)

Pande plagas, licet hoe j fed non tamen attrahe caflcs.

bi fapiSj hie auceps prxda fit ipfa fibi.

Mepropiora tibi dare fi documenta requiris

,

Hxc cape , nee eaftis plura licere puto.

Node Fharus vaftum radiosdifpergitinxquor.

Ut ratibus monftret per vadaqua fit iter.

Flamma quidem portum denuntiat efle propin^uum ,

Nulla tamen nautis obvia flamma venit. (*°)

Nauta, tuum eft dare vela notis, mare tundere remis

,

Falleris, exfped^as dum ferat ignis opem.

Si facies comife.r te perneget eflet Dianx,

Cultus &aveftxclametabeflefocis, (^'^

Hoc fatisefTereor: vocet ignis adoftiapuppem.

üptatos ftudeat nauta fubire finus.

GloCadl. pen.C. de Sponf Mult/e, inijuit , paeSttpropter vereCMndi.tm an.

miun: poli is , quam hquun:ur rnter dejpondendum , moKimè pr^fentihus parenti.

hus 1 ne videantur ambire fponfutn
,
quod 'jirgmibiu indecorum tfl. Et Baldttt

7: ftat natura injitum efe mulierihii^ tacere, prrfertim cum de ipforum nuptiis agi-

tur. Et njir^inalis maxitfié "verecundue ejfe traditur ad mentimtm nupsiarum

erubejcere, iuxta illud

:

Sluale colemtum Ti tboni conjuge cielum

Subrubel, aut Jponfo -vija puella novo.

Cypr. de cailb. inatrjmonial. Cap. 3. Omnino circumJfeBam, in cifibtu ma-

trmionialibus , njirginem effe ofortet , ne autfefe obtulife aut pro fexia dicore non

fatis 'verecundi egtff'e videatur, ut ne incommodum , qutd Icafi<e nobili& erudit^

virgifii oimcontigijfelegimuf , ipfi eveniat: eaenim, cmnTheophihimperatori

CcnJ} -7::'mopolitano ade'o pliceret , utjamjam Malum aureum in/idei cinjugiique

pign-is ei porreBurtu videretur, obpremptiui refponfum rejeBa, prte amm^grilu-

di?Hj canobiofe rnanci pavit.

F H Y L L I S.

CEdo, nocet fi virgo procis fe deferat ultró

,

Tu tamen idpatrinonne licere putas .^ (")

Crede mihi tardis id calcar araanribus addit.

Sunt quibus, oblata virgine, coepit amor.

Sponte duci Phrygio naram pater ipfe Latinus

Gbtulit, oblatam Troicus hofpes amat.

Hxc tamen, hxc aliis traftanda negotia mandet

,

Sifapit.öcdodafetegatarte pater.

Per
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Per tacitas meliüs geritur res iftalatcbras j

Aptiüs in mukishicmovct , alter agit-

Sic ave fallit avem, rerum velut infcius, auccps

,

Nee minus occulto retia fine trahit.

Ap^idviterisfitrentes, f.liaffuM'virisnni fetentihw ultra dttulertlnt , r.eqae

ftprjcttr decorum facere exifiimaruTit. SaulDnvidifiliam ohtulit, 1 Reg. cap. 18.

jiUintitf f'lijji , r.pad Homerum ; Latima /Ene<e , afud P'trgilium ; Chrtmts Pam-

fhiloiap'-idTerentiam; Meg.ides Pijijirato apud Herod«tum, Darius Alexandr»

ajiud Zoriiiram, & alii.

Anna.

A Rs tua cauta quiderrii fed non fecura pericli. C-3)^ Tuneputas tutospoffe latere dolos ?

Falleris, infelix. corrupte vivimuscevoi

Fraus apud aftutos ncc latet ulla diu.

Adde , quod oblata vix gaudeat ullus amica

,

Qiiippe ree arva cibis xra fubcfTe timet.

Dum Prumusnatam nuptum daretentatAchilli,

Nilagit, &: trifti fronte repulfus abit.

Nil pater bic tentet, nifi nota fit antevoluntas.

llliuSj in tacita quera tibi raente petit.

Auribus explorat glacialia marmora vulpes

,

Q_uae nifi firma latis, callida fiftitirer.

Pauculadecultu , quia parsquoque cultus amorum,
Accipe virgineis jufla tenenda choris.

Cultaplacentlepidis (modus hic tamen adfit)ephebis.

Munditiis fatis eft fi foveatur amor. (h)

Optat amans daredonatuipotioraparentis

,

Cümj pofito cultu virginis 5 uxor eris

:

At tibi colla videns regalibus abditagemmis

,

Gratia quse noftri muneris , inquic ,erit ?

Vidiego nobilior queis veftis abegit amani:es.

Territagemmarumlucejuventafugit.

Lampadis immodico fic difperit ardor olivo

,

Sic nimio languens ftellio folejacet.

Vir gravis , in ccena patri dum nuper adelTet

,

Protulit hafc animo di£ta notata meo

:

Perfica ciim florent, nihil eft formofius illis

}

Sordidus contra, flore cadente , nihil.

Fit plerumque fitu, fit fquallida fi^rdibus uxor

,

Excoluit formam fi qua puella nimis.

Pergit , êc , ornandi quas tantalicentia ? dixit ,

Quis furor eftjtotos fe coluifiTe dies ?

Forma nocet miferis nimis ambitiofa puellis,

Anxia de cultu vix erit apta toro.

Curacui vultus, incuria foepè mariti eft,

Qua: fpeculogaudet, nonamat illa colum.

Si tibi forte parens, ut ames, laxavit habenas

,

Jamque tuojuvenis captus amore gemit i

Igne licet caleas, ne fit manifeftus amanti.

Quid placida femper fronte vidcnda venis ? (m)

Aurea lux Phoebi, poft nubila , gratior orbi eft j

Dulciorarapidisquaeftrepit auranotis. C^^)

Ardor abit , flaccefcit amor, torpetis amantes

,

Dum nimium vobisftulta puella favet.

Viva fuperfufis calx fervet ^ xftuat undis

,

Et fimili flammas excitat arte faber.

Difce negare , viget Puer aliger arte neg?ndi

,

Duraplacent Veneri, vulnerecrefcit Amor.
Rixa licec fiibeat, nihil eft, mihi crede, periclij

Miraloquor, tenero lis in araore valet. C»?)

Incedensnumerat veftigia pauca rerroifiim

i

Hiftrio , cumdoftafortius arre fiiUt.

QuQque magis nervum retrotrahit ipCe Cupido

,

Altiüshoc pueros mjfla fagitta ferir.

PrKviapugnaducei, lis prsviajungit amantes .

Arfliiis , idque fiii Cypria Martis habet.

Adde quód & calidas incendere profuit iras

,

Ut videas quantabile tumefcat amans.

Ira dabitjuvenem patulo tibi corde videndum >

Vix ahquis mentem, cüm fi.ibit illa, tegit.

Daritufliam Ahxandfo , Priamur AchiHi , Alcimus , flijji, dtimnonfatUcirf

eumfpene defcntnt, friiftrkftterim : tiihiUj'c , nijïixilorato , tent.mdwn frudtri'

lioresrenfeiit.

Cicero. Adhibenda ejf utitein munditia non odiofa, neque txqiiifta vhr.is , tiin-

tumquefugiat agi (fietn^ ivhujnanam ncghgcntiam.

Cato Cenf. apud Ammian. Cuicuhiisvmgvacaray'virtutuineuri.teft.

VivesdeChrift.FoEmin. lib. i. Notijpiendebit 'vejlis, at vtcfordebit : non erit

»dmirationi , ftdnecfafiidio. HundmnuhehrU , nom'matur earum omattis quo

mundicesJigHificatur, non artificium -velopulcntia.

Idem eod. Loc. InveJIikusfi-tecipiendiimefr , ntJlnt dtlicat^ , ant freciof»

nimium;JedJinefordtbus ,Jinehbe. Nej'cio quetnadmodtm fnundkies animiforfi-

Tisgaudeat mundicie.

Boet. tl. Gratior eji afiummr.g'e hboy

,

Si malus orafrius faforedat

;

Gratius ajlra nitent- iibi notus

Dejtmtnnbfiferos darefonos ;

Lucifer ut tenebrasfepulsrit

,

Pulchra dies rojeos^git eqnts.

Seneca. Morhtimefjefciatynonhilaritatem, femper arridsre aradcntihus , Ó"

«domnium ttftimatioyiem ipftimosquoque diducere.

Ovid. §i^temodopugnabantjungunt fua roflr/t eolumbje >

^l^trum lUndit/U verbaque murmur habent.

Plaut. Amphitr. Ira interveniur.t , r-irpis redennt ingratiam ,

Verum ir<efifortè eveninnt hujufinodi

Inter eos, rurfximjlre-i.erj'iim ingratiam tji »

Bis tanto anici funt i?iterfe quamprius.

Sencca. Amans iratus mtilta mentitur/:bi.

Concordia fit carior difcordid.

P H Y L L

T^Ura nimis tuajufla puto > Venus aurea clamat
•*~^ Mitia Matthiacas regna decere nurus.

More Sabinarum frontem caperare feveram

Et nifi dura loqui fi puella velit

,

Illa fero teneros procul ore fugabit amantes

,

Et meUüs duri militis uxor erit.

Molliter Idaliis recubare fuetus in umbris

NondidicitVeneristriftiaferrePuer.

Adde, quod êc fragiles tantum gerit ille fagittas,

A dde, quód acternas non habet ille faces.

Si nimis emungas, perit ignis,Ci8) ge xmula foli

Flamma tenebrofo prefla vaporejacet.

Proverb. Salom.cap. 30. Quj nimis e7nHngit,elicitfangitinemy

Ovidiui. Sedmijcenda tamett Venus ejl fecura timori >

Nt tanti dotes nonputet efft tuof.

Anna.
PN Ie, age, blanditias, fer bafia, funde falernuiH ^

^-^ Sparge rofas, avidis da melimela procis ; .

Protinus infelix (nee enim modus ullus amanti eft)

Protinus audaci fub pede prefla gemes.

Eft Faba , qux, gracili modo fas h^efifle bacillo

,

Pergitin aërias ambitiofa vias

,

Nee tetigifle lat eft faftigia fumma Fafelo

,

Ukeriüs gyro luxunante ruit.

Exit in immenfum temerarius ardor amantum

.

Et quamvis toleres plurima, pUira petu nr

:

Nee fatishis vel totus amor. Suafurrafodali

Si narrare nefas, non placet ipfa Venus.

Hinc nequepolliciriS: nequetu movcarequerelis j

^ ec gemitu faciat cor ribi molk puer.

Nonne vides r tremit ada noto, fimilifque precanti j

Dum fpirat, treraulum fiectit arundo caput j

Et fimul ac defxvit hyems, afiurgit in akum

,

NuUaquefuppliciifignaprioris habet.

Crabro rolas ac mella colir, dum fpicula cóndit ;

Cum ferit , amifia cufpide , fuCus abit.

Supplicat omnis amans , Sc dat bona verba pjjells i

Dum negat, & calidas refpuic illa preces

;

O 3 Aé
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At fremet, &• tenerx convitia dieet amicx

,

U t femel optatigaudia nofte tulit.

Ut ilne labe fluat primi tibi temporis artas

,

Aurisadobfcccnosfittibiclaurajocos.

Hi . pubes lafciva parat cum bella pudori

,

Frima Dionari tela nepotis erunt.

Ergo ubi nequitiasaliquis,vocefquepudendas

Aufus ent ftulra garrulitare loqui

,

(Arridere nocet) vultus oppone feveros

,

Et matronali verba timenda Ibno.

Serpere fi patiare, notat pigcr atria Umax

,

Soluitur in liquidas qui fale fparfus aquas.

Voce tona, nec parcc minis, dum fcurrajocatur

>

Protinus impuro dclinet ore loqui.

Vivci. lib. 1 . de Chrid. fcem. JUud ut ndtnonoida quidem l'trgt ne ridtnti ar-

ridtat, quodflmemn fit mjivelitbimfudkdijelab amen:i. Nejï'iatfevtlhca-

ri, 1'il Ufcrviut t,t7igi, mute! Iccum,& aieat,J!ali{et i'itdremnptjjit-

Pierre Matthieu. HtTtry trtifieme ,Rofdi Frame , fut efperduement «mtureux

de ir.a Dimt dt Chajitau-yitufily aveit quelqutprtmtfepar tfcrh , mais les fcr-

'.ens qui fe font fur des aatels de plume, s'en vont auvenu

£rgo. Jgnefurtnsjwvtiiis ttntr^ qiiodjiirat amicaj

I;i -jc'ii o, Cr rapidafcrilert oportet aqud.

rlutarch.in lib. quomodo ex inimic . &c. Po/ikumia, qutdfolutitr in rifu e/fit,

^ hétrtwcum vmsconf/tbulautur , in CTtmenmciJlus vocata efi , quamto cnnn-

Vc -^loxi-tm Spuriw Mtnutiui Pontifex tnaximtu admonuit nifermenibiu Itviori-

iui, qu.:rn viveret, uteretur.

Salom. PrüV.c.25. V. 13. yentM Jquih dijjipat {luvias y & trifiis fatiis

linquamdttrahentan.

P H Y L L I S.

J
Udice me praeftat tsedas celerarejugales

,

Conjugium ftatio fida pudoris erit.

Anna.

AT patet infidüs levisScproperatavoluntas, (i^)

Decipitur propero qui vorat ore cibum.

In fcrobe te£la latet vifco maculata papyrus

,

Cum palamedxam ruftice fallis avem

:

Delitix volucrum mediojacet efca cucullo

,

Quam properans roftrodum male captat avis

,

Mox oculos lentopremit illita charta veneno

:

Ridet , Sc in prxdam Ixta caterva ruit.

Fallitur, Sc totam fit fabula jufta per urbem

,

Credulus ignoto fi quis amore perit.

Si te fortè nepos aliquis , non dignus amari

,

Ambiat, a cafta fit procul ille domo.

Nee veniat , quamvis mens eft tibi ludere tanttim

,

Sa:pe vel in lufu capra puella perit.

Ingenii dum quidquid habet depromit amator

,

Mifcet &: alterno mollia verba fono

,

Amplexuque dato luftantia bafia carpit

,

Bafiavirgineis infidiofa choris,

Corda fubit fenfim non intellefta Dione

,

Perque finum tacitis paflibus errat Amor.

Dum canit , inque vicem fua carminafiftula reddit

,

Non exfpeftatis cafllbus hxretavis.

P:!i;l. Cypncus. Aria^s in ccvnublt '•jia ej} , qunrum altera ad miferiem ducit

,

mlttraadfxlicitatr>n,i:aquipriufq!tamttini.'iamdes, ncn mimtffoL'icit dtiibt-

TandumeftqMmHtrciiltjntnbt'via confittutum fecift Itgimus. Si tnim ftmtl tn

cnmitiiomalt ceeidirit alta , ntn eft quodarte corrigti , eft enim ex iiiin quibus

{quod diciJolt:) non tft bispiccare.

Scncea. Honefiiui eft, cumjudicaveris, amarc; quam enm am/ivert!,judicare.

Vivcslivre i.'de la femme Chreft. Tu nedoit nonpltn donner d'auditnct aux

attrayantes& doucesparolei dts amourtux , qu'a l'enchantenr ; ilu dir^ que tu

tsbiüe,gracieufe, ingenieufe, &c. & . peut eflre , n'e.' tu rttn de tout celu Huoy

flm ? qn'il mourra /iln'oi a la jouifancê : c'eft la que Ie mal Ie tient , jld'vtje

bien que tu nefojsprife parfesparolts.

P H y L L I S.

CUr neget amplexus, & abhorreat ofcula virgo ?

Non pudor his , rofei non perit oris honos ;

Bafia -v-irgineis quis credat obefle labellis (3')

Ingenuus tenero qux tulit ore puer .^

P T I A R U M.

Libat Apis violas, 6c bafia figit acantho

,

Üraque plena favis in fua tefta refert

;

Non tamen hinc violx, non hinc marcefcit acanthus

,

Utque fuit , rofeus pcrftar utrique color.

Virgo, notasjuvenis, quas prefferat ore protervo

,

Abluit } & facies, qux fuit ante , redit

.

Silicetoppofito de lumine fumerelumen

,

Invida curjuveni bafia virgo neget ?

ExGrzcisEpig, S^uidSatyrife tume!'< rei ajunt ojculainants.

Etfacit ablutj (oüuntur& ofcula fputo.

Vives livr. i. de la Fcm. Chrcfl. Ily a desfiles quifentglotred'avoirdefameu^

retix , defquels ellts prene>it , leurpaffeteraps , en les -venant & jnarttrant : mail les

retsqu'etles tendent , ntfnt momsfourprendrt illii wiefmes qut Itshtmmts, aw
qtiels ellts en 'veulent-

Anna.
T> Afia nil teneris data poffe nocere puellis

,

•*-' Niltaftus cupidiblanditiafqueproci,

Haud mihi quis vano perfuadeat ore Poëta •,

Taftus , 6c ipfa latens bafia virus habent.

Purpureos digitis , Hofpes , nc tange racemos

,

Traftari manibus non amat ifte color.

Ifte color , color ifte recens , decor integeruvx

,

Intaftx genium virginitatis habet. v'50

Sint procul amplexus, procul ofcula , dulce venenum

,

Ah I faciunt longas prefla labella notas.

Utque domum rediens faciem lavet undique viigo

,

Altior in tacito pedore mcnda latet.

Non vitium tantum, fed qux vitiofavidemur,

Hxc quoque , fi fapias , hxc quoquc , Virgo , fugc

:

Nec fatis eflc puta quod fis tibi confcia re£ti.

Tune quoque cum mens eftintegra,fama perit.

Saucia Nux aliqua fi parte putamina perdac ,.

Poftea. quidquid agas , femper hiatus erit.

Si pereat miferis femel integra fama puelhs

,

Lxdaturue facer virginitaris honos >

Tu licet inde velis famx farcire ruinam

.

Non iterumveniet qui fuit ante decor. (ï*)

Obducaslicet ufquecutem ,manetufquecicatriXi

Utque tegas , femper vulnera vulnus habent.

Ergo verecundis fit cura , laborque puelhs

,

Turpia ne poflit garrula fama loqui. (53)

Hicego, quosdeceatfcopulosvitarc, docebo;

Tu mea non duro difta recondefinu.

Principio übi turpe puta , dare munus amanti ,
(34)

Sit procul a cafta virginelarga manus.

Is cui parva dabis , credet majora daturam >

Pauca licet dones , cxtera fumet amans.

Adde . quod , oftendens cuivis tua munera , dieet

:

H xc dedit ardoris pignora ferre fui.

Ignis , ubi paulum pinguedinis ejicit olla,

Irruit, Sctotasdepopulaturopes.

Nil dare fponte fubit , magis accipiendo perimusj Cï')

Nofter avaritix crimina fexus habet.

Hinc fumus imbelles ,
quxque omnia tela repellat

,

Protinus , accepto munere , vifta jacet.

Argenti natat xs ferrumque per xquora Vivi

,

Sola fubit niveos aurea mafia finus.

Quo nequeatpenetrare chalybs , admittitur^urum;

Teftiseris Danacs turris ahena mihi.

Cede , chalybs ,aurum de virginitate triumphflt

;

Hei mihi ! vis fulvo quanta colore latet 1

Fortè pudicitiam ferro dedit una , fed auro

Innumerxpatulosexhibuère finus.

Cura fit ergo tibi , fi fit tibi cura pudoris

,

A donis avidas abftinuifle manus.

Nonne vides, ut nudusAmor, (ficpingituraptè)

Nil
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Nil pratter pharetram , telaque pauca gerat ?

Nil precium quo condas habet. Deuscdit amantes

,

Qui , Venens turpi munere , munus emunt.

Non adamas tanti eft , non gemma , nee aurea torques

,

Non Tyrix vefteSj vilis ut cfle vclis.

ïnjeftos admifit hians quia Concha lapillos

,

A cancro patuia: diripiunturopes.

Muneris acceptimens confcia mollis amantieft

,

N uUaque pro cafto bella pudore gerit.

Parva videbuntur , qua: nunc dabo jufla , puellis

}

Parvaquidem , fateor , fed tarnen aptatibi.

Fronde levijuvenesjadVoque laceflere malo , (3^)

Conveniens caftis moribus efle nego.

Flore latebat Apis (res hic ea digna relatu eft)

Hanc videt , 5c tenero pollice virgo petit

;

Necmora, necrequies: tandemferitillapuellani:

Huic tumetinfeftacufpide locfa cutis.

Virgineam quid crabro manum petis improbe ? clamat.

Ludimus , & mens te Ixdere nulla fuit.

Dum pueros lulu lafciva puella laceflit

,

Sxpc tumor vexat corpora , fxpe timor.

Non ego laudarim Nafonis ubique libellos >

lllc vagos cupiat virginis efle pedes

;

IllenurusLatias curvis errare theatris

Juiiit , & in medio crura movere foro.

Judiceme , caftas mos dedecet ille puellas

,

Judice me , non eft virginis iftud opus

:

Per fora turpis Amor furit , & Venus > efte puellie

Eftedomi, Cj^) vobiseftfaceriftelocus.

Nee facilè a fpinis innoxia veilera fervat

,

Per vepreta vago dum pede fertur ovis

,

Nee facile ingenui retinetmonumenta pudoris

,

~ Ssepe Dionxojunfta puella gregi.

Vives. tJihil efifama é" exiflimationefcemhiarwm tentriui , aut magis injuria

tbmsium \ ut non immerite 'videripojfit de aranea tenuif.lofendirt'

Plsut.inEpi. Nonnimispocefi

Ptid'icitiamjute qui sfervarefiliie,

Ovidius. LaJ'i piidicitia ejl , deperie illafemel.

• • Fair.mifeyvare memvito

,

Sba femel amilja , popen nullw erh.

Dion. Pc:dk^e{i von modo ut 71e quidpeccet ,fed nefxfpicionem quidemullam
turpem defeprtebeat.

V\\ssli}.i.dtChrcit.¥cEm. Nihil mulier'virodetxfiemina enim Qua dat , ft
dedi:.

^

Etratioejepoiejt, quodille qui donat creditur ctiptare'velk henevolentiam ejuf,

€ui donat ijuxta lïlud Martialis

:

Dum niecaptabas, mittebas munera nobis.

Cic. Orat. j-. in Verr. Kihil ejf^ tam fanBum quod non violari , n'éiltam muni-
tum , quod non expugnari pecuniapojjït.

Dii , pudor j alma fiilcsuni fuccumbitisauro.

Mich. Verinus. Munera vecapiof , uncuflatet hamusin efca >

Nulla carent "jtfco jnunera , iilrsn habent.

Seneca. Benefciu7n accipere , Ithertatem efi vendere.

Ovid. 3. de Art. Illapotejl "jigihsflammatextinguere Vefia >

Et rapere e templis ïnachifacra tuis

,

Et dare niifla viro trit is aconita cicutis ,

Accepto Veneremmunertfi quanegat.
Virg. Ualo me Galatea petit , lafcitia puella

,

Etfugit adfalices , Ó" fi ciipit ante videri. :

Idem. j4dditfeftcimn , timidifquefupervenit /Egle ,

.^le Najadurn pulcherrima ,jamque 'videnti

Sangumeisfron:e7nmoris eJ- tempora pingit ,

Jlle , dolum ridens , quovincula neBitis , inquit t

Carmi7ia qu£ 'vultis cognofeite , carminavobis

,

Huic aliudmercedis erit.

Greg. Nafian. Mulieru7n ornamentum efi,morumprobitate & elegantiaflorere,

domi , utpluri7nu7n , manere ; labiis , eculis, genis , vinculum i7ijicere , pedem limi-
ve nonadmodu7n frequenter eferre.

Viveslib. I. deFoem. Chrift, De la file qui fc tient a la7/,nifon,perfo7ine ne
peut rien dire , de etüe qu'on njoit hanterles C07npagnies , chacun en diSfa ratellee,

& font di-vers les propos qu'on tie7it d'elle,felon ladiverfitédes jugemenfs des
'>om7nes qui la taxent,

P H Y L L I S.

17 Egone perpetuis damnata puella tenebris

Debeat a:ternüm delituifi!e domi ?

Sitfatisimperio dmx gemuiflemagiftrx,

Et feruljE molles fuppofuifte manus

:

ïf9

Nunc animis vigor eft , & nosjubet urbe vagari
Mobilis , & toto qui volat orbe , Puer.

Nee fera profuerit i
(ï^) Venus oftia pandit amanti

,

Cum gemit ad claufas mxfta puella fores.

Carceris impatiens vult libera coUa Cupido

,

Tu quoque coUa pater libera Liber amas.

Sefvando nova mufta , perit fervando puella

:

Mitia regna mero , virginibufque placent.

Caftaneas non ante nuces torretc , puellx

,

Quam pateat tenui vulnere fifla cutis :

Si qua fuit , folido qux cortice fuftinet ignem

»

Diflllit ,& rauco te£ta fragore quatit.

Torva verecundo quse peftora claudit amori

,

. QuasVeneripoenas.quasdabitillafibil

^ftuat, öccalidam nequitexhalarejuventam,

Clauditur setcrnimi fi qua puella domi :

Moxtamenerumpenslaxisbacchaturhabenisj

Plufque retenta diu flamma fragoris habet.

Vidi ego , quodlicitis erat impenetrabile flammis

,

Turpiter obfcoeno peftus amore rapi.

Ovid. lib. 5. Amor. Eleg. 4,. Neccuflodiri ,nivelit .uUatotefi. -

M. Montagn. La nature , enfes aperatmis , vejaufre rien de cP7itrainH ; carfl

•vottt arrefex. Ie cours d'une riviere, ellefe desbordera (^ga/fera tout-y Iefeu e7ifer-

mé , comme on voit es mines ,fera crever ó- peter la terre ,tenez. unefe?mfie ferrée,

tant qucjoudrex. , Jïfera-elle unfaut enrue ymalgréi/oz de7its , s'illuy en prend

envie.

Egnatius antiquus Theologus. Periculofa eftpoffejpo pueÜa , ^fervatu difficL

lima , cuivirginitatisjugum impoftian e(l.

Jdquod Tacitus depopuli , idem de pueUarum 7nortbus non ir.epte aliquis dixerit t

Nee totam fervitutem pati poflunt , nee totam libenatcm.

Anna.
"^rOn mihi propofitum eft vinclis arcere puellas

,

^^ Sola vagos fuerat mens inhibere pedes.

P H Y L L I s.

A T cuivis aurèm dare me tua j ufla vetabant

,

•^^ Anna , vir ergo mihi qualis habendus erit ?

Anna.
^^TUbe gravi ,mea Phylli , viro cui mafcula virtus

^ ^ Mente diona:cs expulit antèjocos

;

Nube viro cui dia Themis , cui ridet Apollo >

Ille tibi , vitsE per vada , pandet iter :

Nam fi fortè rudi , rudis ipfajugeremarito,

Qui thalami fubeat munia , neuter erit.

Junge duas, utcunquevoles , fineluminetsedas}

Semper erit picea nofte fepulta domus.
Mart. . • • • Slni^ddente7ndentejuvabit

Rodere?

Vives livr. i.delaFem. Chreft. Tliij achofedequoy on doiue efimer unma-
ry a choifïr , Ji non poiirfon bon efprit • Ie cotitentement de 7nariage co7i/jfle au dcvis

du mary ^ de lafemme , mais qttels divis » quelks rai(ons , quel iTttretient aura U7t

lourdautfunsjens é'fvis cognoijfa7ice des affaires du 7/ionde ?

P H Y L L I S.

n~^ Unè fophum torvaque aliquem de ftirpe Catonis
-*- In tenerx cupias virginis ire finus ?

Tunèvirum quemluce forum, quemnoftelib^lli

Sollicitant, thalamopofl^e vocare putas ?

Dum voletillefuidefenderejuraclientis,

Jura tori nullus , qui tueatur , erit.

Ingenium Magnetis habet Toga, pondera rerum
Attrahitj& faciles nefcit amarejocos.

Jura tori , nonjura fori , mihi difcat amator.

Non ego follicititangor amore viri. (ï9)

Hunc volo , qui facilis , qui nil , nifi bafia , dodiis

;

Hunc volo, cui noftro nil fit amore prius.

Vives lib. deOffic. Mariti cap. de difcip. Foem. Msmi7ieri7nus itifrmum ejje

fexu7n illum naturafud , f^ ut non corpore , (ïcneque animo pojfe gravia jemper
fuftinere, ideo utendum nonrarb remijfionibus é" refe&ionibtu curaruTn , utjocis^
narrationibus eorumma t!7mcis, ^ 'vicinisconticermtt , 77todo abftcuriofitat, ^a

Montagn. bb. 3. desEflais cap. 5. Cejl trahifonfe marier,fanss'efpoufer.

O ^ Anna
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T)E£ï-ore (qiiisfiirorcft?) tunilnifibafiavolvcs,
' Munia cum fach funtobeundathori?

Foeda facefle Vcnus ! res eft veneranda Maritus.

Turpe v'oluptatis nomen abhorret Hymen.
Non aliquis (mihi crede) nepos, Venerifve fatellcs

Aptus erit caftx fceptra tenerc domus -,

Mcmnoniseffigiem, plerique fequunturamantcs,

Sole micante boanr,hoc abeunte, filent.

Dum tuus ille Paris primo furit actus amore

,

Bafia mille fercs, bafia mille dabis >

At fimulac ftolidi d eferbuic arftus amantis ,
(•*°)

Protinus emeriti miliris uxor eris.

Dum CephaJus nimio rutilx facis ardet amore

,

Luminaque in caro lumine fixa tenct

,

Non pifcatoris, humilis non roftra carinae

,

Non acui cultros in fua damna videt.

Dum Domina:frontem, dum iïderis inftar ocellos

Refpicit infano captus amore puer

,

Aut humeros barbamquc fui miratur amantis

Aut levibus gaudet ftulta puella jocis

,

Omne latet vitium, nihil ulteriora morantur -,

Solaquefiliceat bafia ferre, fat eft.

Cum Venus infanos tentigine jungit amantes.

Separat infauftum faeva Megsera torum.

Ambrofium late rofa tune quoque fpargit odorem

,

Cum fluit, aut multolanguida fole jacet.

Stu]tusamorformxeft.labatis,venientefene£ta.

Non fecus ac putri fub trabe fidit opus.

Adde quod 8c febres minuunt, 6c cura decorem >

Et totidem caufis ceffat amare puer.

Firmius ingenium eft, ipfifque nitefcit ab annis>

Et caufas pro fe mille favoris habet. (4

O

Non tibi canities veteris veftigia fiammx
Auferctjaut rugx finis amoris erunt.

Si jungare viro, cui mens, magis ore, refulgetj

lila vel extremos perftat ad ufque dies.

Si qua tui tibi cura, feni ne nube, puella,

Ne jaceas viduofrigida nupta thoro:

Si qua tibi veniet, veniet tibi pofthuma proles j
('^^)

Cuique negat cari morsgenitorisopem.

Aut, fi fortè parri numerofior exftitit hceres

,

Garrula quod de te famaloquatur habet.

Labitur interea teneri tibi flofculus xvi

,

Dumque gemis, vitx pars melioris abit.

Cur hedcra annofam complexibus implicat ulmum ?

Va: mifcrx ! perit hxc, cum magis illa viret.

lila quidem ramos abit ambitiofa per omnes >

At ficcis arbor ftat miferanda comis.

Cedite, Privigni > nunquam bene virgo noverca eft.

Quid tibi cum v iduo, bella puella , viro

?

Donet Hymen focii communia pignora le£ti

,

lUatibipignusvirginitatiscrunt.

Ingcntem tcnera quid figis in arbore ramum

,

Invifo quem jam pondcre mala gravant ?

Poma caduca fluent, calathis indignacoloni

,

Inqueparidamnoramus, & arbor erit.

Si fapis, arboribus ramum fine prole marita j

Poma fub autumnum fic magis apta feres.

Quin age, dum viriditurgent in corticegemmae

,

Nil. nifl communes, arbor adoptet opes.

Coel. Rhodig. lib. i8. cip. i f. ëiuemadmodum tgnis inpalea vclleforinhfafiVe

fu(ceiJitur pilis, atqne ocytu idem re[{inguitur,co7itaieJci(que; tiijï robujiiortna-

teria futrit admtn : ita mmento fjanêfctrt noveriim conju^um antrtm ,ferma

felum corporis conciliatutH , niji btnis pr^tfulluf , ac priidentid cealitus , r.tdica

tiiiferil tthiiu.

Viveslivr. i. delaFem. Chrcft. Ca atnours tant tfchaufees trois tu qiiatry

jours afr(s ks no(es , tournent ordmatrement en riottes , ó" "viennent quelques feit

aiix cmips depei'igs, avant que Ief/tin de ne^es ejl faiUi.

Plutarch. Vt C:rce nni fraebattir iis , quos verterat in Cues , aut leones Sed
dijjemfiinum ultra omnes dilexit ; ita, qutt "veneficiis ( addo, lenociniis juveni-

libus ) natlte /tint maritos, infuavem plirumque cum iii vitam agunt ei demerr
iiMin.

Montagn. lib. j. de EfTais «p. 5. Ie ne -voys point de mariages qu: fuiBent

flüjhj} , éy fe troubicnt , que ceux qui s'acheminent par beauté , • cjr defirs

amoureux: il
'yfaut desfondaments pha folides, cefie houiUante aUegrefe n'y -vaut

rien.

Ovid. Trift }.Elcg.7. . • . • Nil non tnortale teiiemtu , Pecloris eit-

ceptis ingemique bonli

.

V'al. Max. lib. 7. yniea flia pater Themijloclctn confulebat , utrum eam pau.
peri, fed omato; an diziiti ,fed pttrum probate, eollotaret ; cui is,rnalo, inqait)

•virum pecunia , quam pecuniarn viro indigentem.

Vivcs liv. 1 . de- la Femm. Chrcft. On doit a-"oir refpeB a Paage , « ƒ» qu'il ne

foit moiiidre qu''il eji requis a unpere defumillcqui afeinme ó' er/fans ageitverntr,

ir qu'il nejoit atijfijtgrand qu'ilnepuife fuffire agouverncr , Utjan; smtfnnm»
'veufe chargée des petits enfani erphelins.

Etirip. in Andro. Nunquam duplicia conjugia laudavert mortaliiim.

Wee binesrnatres habenteshheres.
'

Vivet livr. i. de la Fem. Chreft. Ily a des peres , ƒ mal advrftz, q-.t'ils

tfliment a kiir file dcveir efhre bon mary , un chacun qui leurfnnble bon gen-

dre: ^par ainfüls neregardent bien jouventJttion auxricheffes , noblefe , ouce

quils ejlirnent leur devoirejlre proftable,& non les chofesqutfont convenables a
la file.

P H y L L I S.

JAm tua juflaplacent. auri tamen actus amore

In thalamum genitorme jubet ire fenis.

£cquid agam ? nee enim mihi tota pecunia tanti eft

,

UtvetuliconjunxprincipisefTevelim. '^^j)

Anna.
C I pater indigno te fubdcre colla marito
^ Fortè velit, nuUa vox tibi lite fonet.

Virginis arma preces:rigidum prece flefte parcntem.(44)

Non alia durus vincitur arte pater.

Quod truculenta nequit, frons hoc prxftabit amicaj

Obfequium, non vis, peftoradura trahit.

Pinca verberibus nux inconcufla refiftit,

lila tamen, placido vida calore, patet.

Jam fumus in portu, folvendaque zona puellx eft*

Hic quoque, de multis, pauca monenda mihi.

Infitor agnatos exfcindit in arbore ramos

,

Omnis adoptivum germcn ut humor alat.

Funditüs illa vagos animo deturbetamores,

Germina legitimi fi qua caloris amat.

Protinus ut junxit tibi txda pudica maritum

,

Unicus ille tibi mentefovendus erit. (+0

Non congerro vetus tua poftmodó te£ta frcquentet,

Nee juvetjinnuptxqui comes antefuit.

Anxia nee matris, nee fit tibi cura fororis;

Alterius fuccos ne bibat alter amor.

Fallor ? an occurrunt hic plura notanda puellis

,

Quas focio primüm foedcre junxit Hymen.
Quxproprüs quondam vergcbat in aëra ramis

Planta, percgrina non nifi fronde viret

:

Vcrticetruncato,jam non fua, germina monftrati

Quodque fuum non eft, fuftinet arbor onus.

Arbitrio, nova Nupta, tuo defifte moveri>

Ccrta tibi vitx norma maritus erit.

Ille dabit leges, quas non averfa fequcris j

Si fapis, his fuccos peftoris adde tui.

Obfequium fint regna tibi ;
parendogubernas:

Senfibus alterius difce, puella, regi.

Plus habet Infitio, memori quod mente recondasj

Infere prxceptis hxc quoque, Nupta, tuis.

Cedit honor ramis, fucci tamen arbor origo eft -,

Et dccus hoc, ex fe quod dedit, alter habet.
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Si fortafle tuo mteat domus aurea cenfu

,

Arcula cum modico fir gravis xre viri

,

Ponefupercilium,bonanectuaIaudibusefFer}

Inque viri lateat nomine tota domus.

Turpiter, Hxc mea funt, muiier furibundareclamat.

Ah; nunquam proprias famina jadet opes. (40)

Lex dominos rerum pronuntiat eflè maritos

,

U P T I A R Ü M.

Idqueviri juris, qua paterorbis, habenr.

i6i

Vives lib. i . de Chrift. Fctmin. Conjugium pracifn dsbere multenm exijiiman
marittim f.bi efe omnia , oimr.bufcjue c.iris iiotmnibtts unum fuccidere: queJJïbi
Hefiorem effeait, apud Howerum, probijjima Andromacke

:

"

Tu mihi, tufolus paler es, maicrque vereridti j

Tu diilcisfmter, ttigratKi ad otnnia conjunx.
Scneca. Cafla ad virum matrotiaparende , mfirat.
Plucarch. in prarcept. Matrimon. Comme en tine ctape , ou it y a ptus de Ua»

qite du -vin, tioiis l'appeUons f^in neantmoins : aujfi la maifon é" Ie Bun doit toufieuri
ejh-e nommé du mary, encore que lafemme en^'.it appcrcé la plufgrande ptfrtje.

D. D. jACOBI LIDII Commemarioli.

ET Vaphiis vacuüm peUui babere dolü '] Inconfiderantlam &
fimplicitatem virginibus paflïm adfcribi videas. Rationes

varii varias promunt. Nevizanus (^lib. iv. Sjlv. Nupt. n.xxi x.)

ex cranii ftruftura & paucitate futurarum fatuitatis muliebris in-

diciumcapit. Sed id verum non efle', Anatomia palam docet j

immö contra demonftrat,in pueris 5c feminis pluves ut plurin-süm

effc futura? quam in viris. Ut lilentio involvam, virtutem ccre-

bri,juxta Galenum , non tam ex conformatione cerebri vel cra-

nii , quam ejus tcmperie promanare. Invenias quoque qui femi-

nis minus cerebrum efle autumant, quam viris ; atque inde etiam

minus ab ingenio efle inflrructas. Summus enim OpiteX , &
Creator omnium , maximum cerebrum iisdedit, quiplurimüm

cerebro uti debuerunt , ut funftiones animales prseilantes ac no-

biles exercerent. Ariftot.Ies magnum homini, (upra proportio-

nem corporis , cerebrum adfcribit. Et ut plurimüm homo alte-

rum tantum cerebri habere dicitur quantum bos , nimirum , ad

quatuor vel quinquelibrarum pondus. Sed patrocinatur feminis

Adrianus Spigelius , furamus Anatomicus, cüm , live crebra

«/7t4"'* » five ftupendis ac invidendis quarundam feminarum,

quas noftra & fuperior xtas tulit , ingeniis induftus, cerebri am-
plitudine eas a viris fuperari , negat. Potior ratio eft illorum,

qui fcminas ingenio ac judicio minus valere ideo ajunt, quia mi-

nor illis cft rerum cxperientia, ob educationem folitariain vitam-

que fedcntariam , qua in umbra delitefcunt, ita ut, varTarum re-

rum cognitione&intuitu, ingenium judiciumqueexcitare» po-

lire , excrccre & fubigere vetentur. Dura autem nimis illa Pla-

tonis fententia, dubitantis, utrum rationalibusanirrationalibus

animalibus accenferi debeat muiier, ut Eufebms lib. xii. de Prz-
par. Euang cap. vii. retulit. Durior & impurior lex Mahume-
tana, quz befliis eam annumcrare non veretur. Cui accedit ille,

qui mulierem ad imaginem Dei faftam efl'et negavit. Ob fimpli-

citatem autem dolis ac fallaciis puellx plurimüm obnoxias funt.

UndeHero apud Ovidium Ep. xviii.

Yt corpu; teneris,ftc mens itifirma puellü.

Ovid. lib. III. de Arte araandi

:

Sitpè ririfallunt, teners non fape puelU ,

PauuquCyJiquaTM, crimina fraudü habent.

?hafudein matrem fuüux dimifit l'dfon:

Vevit in /Efomos altera nuptajtnus. Scc.

EtEpiltolaii.

Fallere credentem non efi operofi pueïïam

Gloria fimpliotas dtgna favore fuit.

SicPropertiutlib.il.

CoUhida (ie hojpes qiiondam decepit l'dfon.

Ejeóla efi. tenutt nawque Creiift donium.

Sic a Duiicljio juvene eft etufa Calypfo

:

Vtdit amatorem pandere vela futim.

Ah ! nimiüm faciles uures prabcre, pucUa

,

Difeite deferta non temere ejfe bona.

Sed autoris dicla, utpotePoctae non folüm difertiflïmi, fed &
juris peritiflimi, non Poëtarumduntaxat, verüm etiam juris le-

gumquc Diftatoris Juftiniani teftimonio lirmareconfentaneum

eft. Is autem ait ( in auth dcaq. dot. $. qusfitum. ) Infirmitatem

natura muiierum fatis novimus , quodfwle fiunt cirtumventionesad-

rerfiu eat.

Dadalea Veneris regia fraude latet. ^ Hinc Venus ipfa Apaturia

nomen adepta eft. tcTrxraoi enim cikfallo, Scdecipio. De ca fic

Strabolib. xr. Phanagoria (emporium elt apud Moeöticos Scy-
thas ) tft infigne Veneris Apaturia templum. Id nomen interpretantur,

fabulam quandam afferentes, quod, cum Gigantes Vcnerem adortï efenty

illa, Hercule invocato , tam diu tn tenebris qmbufdam latitavit , donec

figtUt'm Gigantts txcipiens, delo Hertult occidendos exbibuit. Inde

templum Veneris dmclSfov nuncupatum, cujus Stephanus rtie-

minit. Nemo unus technas procorum atque admirandam verfu-

tiam fecile explicet. Id regum fapientiflimus innucrc aperte fatis

videtur, cüm inter abditainvcntuqueditïicillimacollocat viani

viri aptidVtrginem.Pioverh. XXX. 19.

(i.) Naturx impctus in nupturientibusfèprodenssclcgantér

expreflïis verbis Veftal's iftius virginis apud Senecam Contfo-
verf. uit. lib- vi. qux hunc verfum fcripfilfe memoratur :

Felices nupta ! tnorur, iiift nuberc dtilce eft,

Euripides quocjue iis vitam eflV beatam fcribir, quibus feliciafunt

conjugia. Nota eft fabula de Phtonis Androgyne , five homine
bicorpore. quem , cüm arroganter lèfe efFerret, medium fecuit

Jupiter. undeconjunftioais libido utriquepartiinhsefit. Dequo
fufuis diflerentem videre eft Leonem Hebrsum (Dial. iii. de

Amore. ) Ex hfcivientibus iftis fuit illa, quae , cüm iflipudenter

virum gravem afpiceret, Scilleindignatus diccrct : Quintuter-
ram potiüs intueris; refpondit : Hoc magis te facere par eft, cüm
è terra viri efformati fint : At quis nobis viros afpicere prohibeat,

è quorum coftis la£l:2s fumus? utMatthiEusTympius (inAlce-r

dontis Studtoforum cap.xxxix.partis i.) retulit. ubi etiam petulan-

tiora femina; cujufdam , ad Theobaldum Camerinórum Princi-

pcm, verba, (ex Crantz.ii Metropol. Itbro iii. capite ix.) anno-
tavit.

(i.) Hic eleganter fahè exprimuntur illa Lucretii

:

Omne adeo genut in têrrü hominumque ferarumque^

Et genus aqiiereuw, pee- des, pidaque volucns

lm furias tgnemque ruunt.

(3.) Apuleius conjugium vocat compedes nuptiaks. Bafillus

pedntts nominat. Leges Cmonicx otius & furcinam dixerunt.

Nuptii fervitus quneJiim funt iCor. V11.4. Unde aürum 6é

argentum iis intirvenire muhis genribus placuit. Imprimis

veterum co'émpt'o celtbris eft. Atque inde crebrx illasdeamifli

per conjugium libertate apu.i Comicos querclx.

('4.) Ita fanè habet. Nam Socrates apud Laerrium juveneS

cxlibes & Nupuas ambientes, fimiles efle pilcibus, dixit, qui cir-

cüm naflTani lufus aizitant, & ccrtatim eam inirc geftiunt ; at verè
jaminclufi, continuo exirc atque erumpere laborant. Atque in

eofeneétutiNupciaE funt quam fimillimx, ut verèTheodi-d^cs

apud Stobaeum Serm. lxv i i. pronunciavit. Etenim uxorem &
fcncftutem expt tiu.us paflïm ; at verö ubi alterutram adepti fu-

mus, agrè cft, inquit. Certède lènt-élutc Cicero in CatoneMaj.
Seneüutem ut adipifahtur omnes optant , eandem accufant adepti.

Tanta cft incor,ftuntia-,ftultitia atque perverfitas.

(5 .) VirgtnitatUjugum Homint iniponito, inquit antiquus quidam
Theologus. Et vcrè quidem jugum, ait Cyprxus (/'« libro de

Sponfalibtu cap: X i. ) quöd nè virgincs quidem Vcftales olim Ro-
roae ferre potuerunt, quas tarnen (olümquinquennium a Nuptiis

abftinere, & facrum ignem cuftodire oportt'bat. Cujus rei Rhea
Sylvia , Romuli & Remi mater , Turia, Minuria, Oppia, Floro*

nia, Opimia & hÜz, in Hiftoriis notx, teftes efle poflunt.

(6.) Cicero {Itb. \. offic.) Hamines, inquit, tanquam in gfrum
Tationü & doürine duci oportet.

(j.) Sic Anna poftta ait : Ergo pareus quid amesdeHberet—-l6.

fieri è re pucllarum cil;, cüm ob alia, tum ob fexus fragilitatcm &
& verecundiam. Unde apud Euripidem Hermione , cüm eam
uxorem petcret Oreftcs , PattU eft , inquit, mea traclare Spoiifilia,

non meum. Multse ( inquit Glojf. ad l. pen. C. de Sponf) puella; , •

propter verecundiam, annuunt potiüs quam loquuntur inter de-

fpondendum, mxximèpraelcntibus parentibus, nè videanturam-

birc Iponfimi
, quod virginibus indecorum eft. Immö verecun-

dix virginalis cit , ad mentioncmNuptiarum erubefcere , juxti

illud i

Quali



RITUS N U P T I A R U i M.162,

QjtaU colorat urn lithoni conjuge caltttn

Subrtihtt, aut fponfo viftpueÜA m\o.

CatuUusinEpithal.

Virgiv.itAS non rota tun eft, ex parte ptrerJum tfl.

Terüa pars tiutri d.ita, pars data tertia pairi.

Tertiafo/u tiia </?. noti pngnart duobus

,

Outgtnerofua jiira, fimul ciini date, dederunt.

ld autcm jurcdivino&: luimano neccflarium judicari Arnifaus

( de jure Connubiiriim cap. 1 1 1 . fe[l. x. ) cruditè dcmonftrat. Vi-

defis ctiam Cyprarum ( de Spon/al. cap. 1 1 1 . ) & Paulum Tavno-
vium ( de Conjugio lib. 1 . cap. xxxv i . & xxxv 11.)

(8.) Ita fccundüm Aiiftotclem ( Voittic.i.b. vii. cap.wi.)
pronunciat. Adi , l'i vacat , Arnifxum de jure Ctnnub. cap. ri .

•

jfeii.i. ubi eleganter hoc argumcntum nai^l:ar. Hucvidetur rc-

fpcxifTe Luthcrus , cum in SernioncdeMatrimonio dixit : M4nè.

furgere ^ rvttriè contrahere matriinouiuw , nemhiem debet pcenttere.

Namfimulac matura xtas cft, de Connubjo cogitare cxinfenta-

neumcft.

(^J In mcnfa collocafum Automaten illud, &, exferto digiro,

a Phyllidc dcnionftraii, L,cftor cogitet.

Cio.) Ignatiusprudcntermonuit, maturzvirginirugasani-

Ics non exfpcélandas , ut quae patrcm , ut viro tradatur , tacitè,

etiamrogct. HincgravircrClaudianus

:

Nubilü interea matur,£ virginü at as

Vrgebat pdtrias, fufpcnfi priiifipe, cnras.

(11.) Modefla allufio ad Tci'tuUiani di(fl:um, quo indicat, poft

Contcftatam fanguinc viiginitatcm, demum nuptum tradere vir-

ginem, penes Ifrael, licituni fuiflc.

(ii.) Filiaquidem, quxannum actatis xxv. cxceffit, fi fine

patris confcnfu matrimonium contrahat , exhseredaii jure non
poteft , dim pater fibi imputare debcat, quöd oportuno tempore
filite maritum, fibi generum non quasGvcrit {Alb. Gentilis de Nupt.

lib.iv. c.ip. IX. ér ArnifiM de jure Conniib. cap.\ 1 1 .feil.x. num.w.)
Scd cumPliyllis noftra annum duo devigefimumagere fc modo
profcfia fit , ridicula v ft in puella ad Nuptias properantc dctortio

legis, ut colorem caufiae fua: conciiiet.

(\ 5.} Cyprsusdi. Sponfal.cap. vi. Si dignitatü, 'mqult, dctori

& heneftatu ratto b-ib.nda efl, in Nupnis contrahendu, cenvc.ientitis &
decent lus eji, fl parentes fihas fua4 vtris defpqndiant ér fi^ii verbu man-
cipent, (jiiam fiipQ fJia orarlone 'nvereuindc Jef alterihsponjlati fub-

jutant. VidequoqueAlb:r. Gent deNuptiislib. iv. cap. 1 1.

(14..) Exprcfiit Annaillud Ovid.ilib. iii. Faftorum:
Isubereji qua velii,quamru properabitu ambo ,

Dijfer. baben- parvxcommodawagnamort.
Mora facit fapientiam, ut ait Scneca. Propevantia vero parit

poenitentiam. Ita ut Icntè I.ic feftinandum fit.

(
I f.) Facit huc illud Senecx : ?udet congredï cum homine vinci

farato. Ignominiam judicat gladiator cuni inferiore coniponi , & feit

eum finegloria vinci , quifine periculo vincitur.

(i^.) Livius : Si in occa/ionit vie)iientt,cujiis pratervolat optrtu-

ttitoi, cunilatut paiilkm ftterü, nequicquam mox owijfim quererii. Et
Procopius : Rerum hunianarum uiomenta in occafionii pcrceptione con-

ftflmt. Nam fi per ignaviaw quiifortunam p.iratam negUxerit, cum

fua culpa ab ea deferatur , tiequaquam illam , fed feipfitm accitfct. In

tempore ergo aliquid facere, rcrum omnium primum effe, Phyl-

lis noftra tcnet.

(17.) Montanius lib, 11 1. cap.v. amorem propriè &natu-
raliter in sctatc infantiaz proxima vigere , firribit, & pulchritudi-

nem tum maxime eminerc. Puerum certè Amorem finxitanti-

quitas. Itaquevirginitatisflofculum&gratiam finguli infeftaat

dies.

(18.) Pifluram in conclavi rufpcnfam indicat, in qua depi-

étum rctc, quoinacre fufpcnloficedul.ritacapiunturjUt in illud

incidentcs incautx volucres , impctu proprio id ipfijm in tcrram

dejiciant, fequc ipfas intriccnt.

(19.) Hinc rapiendi virgines , ctiam dcfponfatas, rituj> fupra

nobis mcmorati.

(io.)Sciti(fimafimilitudo,virginibusncccffin6expendenda.

Etenim clrcumfpciflè agendum , nè aut fi-fc obtulifie , aut > pro

fexusdecore, vcrecundia&caflimonia, non fatisgraves tcprje-

buiffc videantur , ut nè fimili infortunio fcfc involvant , quod

Icafiam, nobilem öccruditam virgincm , olimatBixiflclcgimus.

Ea cnim, cum Thcophilo Impcratori Conftjntinopolitano adco

placcr t, ut jamjam malum auream, in Hdei conjugali."! pignus, ei

porrccturus vidcrctur, obpromptius refponfum, rejc£i*j prz

animi sgritudine, ccenobio fc nuncipavit.

(iT.)Virgines Vcftalej, fi mun.diori'<ultu ütcrentiir, virds,

non facra, curare credi.:h^nti^r. Idcóquc facri? «bftincre ji^e-
bantur; ut de Minutia, VcO-ilI Livius aliique tradunt. -Jmm^
Hicronymus (7/i. i . adverfiitTóVtniafiiim ) cam proftcrca,'babito

judicio, vlvam fijb terra, ad ponam CoUinam, dcfoiïam fccibit.

(11.) Parentes ohmfilias viris non pctcntibus ultrö obtule-

runt, necid fibi vitio verccndum cxiftimarunt.
. Ccrtè rex S'aul

Davidi filiam obtuliflctncmoratur 1 Sani. cap.xvi n. ut'5<'Lati-'.

nus JEnex , apud Virgiliuni ; Chvcmes Pamphilo, apud Tcren-
liunij &McgaclesPififtrato,apudHcrodotum. Idcmquenoftro

feculo a viro fpc6laio, gravi ac prudcnti non gravarè fii(flum

Scriptor nofter, in cruditis'-iuis ac ieftivis Di^lagis, patrio fermo-

nceditis, teftaturpag. ccxi n. ••

(15 .) Nam Darius filiam Alexandro, & Alcinous Ulyffi, non
fatis cautè,dtfercutcs, fruftrafuerunt. Undc nihil hip nifiexj

plorato tentandum, prudcutiorcsfuadeiit. ,''

~

(24.) Pijlchra advcrfias vcftium deplorandum luxunidiflcr-

tatio ! Egregiè& acute Lud. Vivcs lib. i. de FcminaChrifliana:

Non jpiendebit, inquit, vejiis; at nee fordebst. Non erit adiuiratietti ;

fed nee fafltdio. Mundm mulietris appcUatur earum ornatui, quo niutt-

dities fignificatuT , non artiftdtim vel epulentia. Vix ambigO)quin
illud Poctx paflum obtincat

:

•
i .>ri.

Culta ptieüa niwist cajla pueüaminui. • ,,ik-

Nee non Catonis Cenf. apud Ammianum : Cüi cultus manna curdj

virtutis inciiria eji. Sed teftes primiim facros, deinde profanos huc
complures advocare lubct , ut , quam gravitcr &c juftè Anna no-

ftra leculi noftri profulam in vcftitumulicbriluxuriamdamncr,

inde cuivis clareat. Salomo Proverb. cap. vii. comm. 10. mere-
tricium ornatum vocat tali nomine, quod corpori quam fcitifiiniè

aptJtamveftemproprièdcnotat. Itaenim, fub vcftibus nimium
fcitulis animum nuretricium latere ut plurinnmi, monuit. Apud
Prophetam Tzcphaniam cap. ]. comm. 8. ita Deus locjuitur :

Ent uutem die maltationii Icbova , ut antmadvertam in ipfos principes,

( aures arrigite , quJE ob geueris claritudincni & fortunacopum-

que amplitudinem hic quidvis fcrè vobis liccre putatis) & infilics

Regis, er momnes qui induuntur indumento alicnigenarum. Princeps

quidam S^racenus in Chriftianos humaniffimus , Canonico Tra-

j (Slcnfi Gulielmo quondam narravit, Chriftianorum leges inde

fibinctas^ quöd puqr cducatusefl^etHierofidymis. in ca tarnen

urbc mores tune vigiiifle corruptiffimos, &, intcr alia vitia, vcfti-

tus infol ntlamfuifll-tantam, ut verbis zquari vix poflet ; tam
variè & forma, & colorc, & prctio cxorbltatum. Qihintum iftud

mcoftenderit, ajcbat, veftes meae (nam vulgavibusadmodum,

& nihil curiofitatis aut ariisprK lèferentibus,indutuscrat J pro

medicent. Addcdit: Ecce,hiec funt vitia, ob qua Deus PalaJIinam

Chrijtianis denuo ereptam aliis commifitit. Ita nos non tam nofli is viri-

bus , quam vcfiris vitiis, vos illinc ejecimus. (Hiereni Dtexelïus in

Trifmegifio Chrifltano lib. iii. cap. xi. ) De Bclgis nortris fic Co-
m'mxus (Comment. lib. 1.) Credibtle ffi,jam ipfos dare pcenas eoruntf

qua , rebus prtfperis elati , adwiferunt. Kam & cultu cerporis & ve-

fiitu, ére. modum excedebant, eblitipudorii & honcflatis. Hinc pru-

denter Auguftus Im^.conviviorum ér refiium luxum agrotautij Reip.

fignum ejfe, dixit. Imprimis autcm fölet Deus pcrcgrino ornatu

luxuriantes fubdere illorum imperio ,
quorum veftes & morci

imitari volucrunr. Curtius lib. iii interfigna transferendi im-

perii Perfarum a Dario in Alexandrum reccnfet, quód Darius

cccpit uti quodam vagina: genere, aGrxcis ufurpari folito ; Pro-

tinufquc Chaldxos id fic interpretatos : Imperium Perfarum ad tos,

quorum armd cjfet imitatus , tranfiturum. Plurima hujus rei excm-

placongefiïtLud.Guyonius(f»»/fiLffon5ro?».i./iv.ii.(/w/».xxix.)

Omen hoc Deus avertat a noftratibus , qui p;ifirimHirpanicuni,

Italicum, 5cc. ornatum induere amant. Itautpiftorillcnondc-

fipuific judicandis fit ,
qui, cum varias nationcs cum veftitu fin-

gularum cxprcfiTiflct , Gcrmanum hominem depi<5lurus hxfir, &
mox pannum convolutum, humeris cjus impofitum, ;üïinxit.

quia necformam nee roloremcertum, omnibus utenti ad fi ribere

novcrat. Sedeat ergo feminarumanimisgr.wisilla S.P.triad-

moniiio, quam tradit i.Ep.cap. 1 1 1. comm. 3. &4. Ultcrius

pergit Cypnanus
(
ie difcipl. & habttu virg. ) Sericum &purpuram.

tnduta Chnflum induere non pofflint : auro, & margaritis& monilibiu

adornata ornamenta cordis acpeiloris perdtderunt, &c. Nuüarum feiè-

prttiofior cultus eft , quam quarum piidor vilit eft. Et Chryfolbmus

(bomil. X v 1 1 I. in ep. i. ad Connth. ) Diffiule cft, inquit. di^.ctle;

fortajfe autem fieri nonpotcfl, ut fic ornato corpere
, ftmulquoque or-

netur anima ; fed necejfe eft, ut , fialterutrum curetur, alterum ii^gli-

gatur. Non tfl enim ejiifmodi eornm mtura , utfimulfiant. Tertul-

riaiiUs"



RITUS NUPTIARU M.

j
lünus in brcvi opufculo de habitu muliebriaurum.gemmas, pur-

f
puram mire deteftatus cft. Fulgentius ad Probam : yirgo qu£ ot-

itatum corporea vfftis ajfectat, animam fuam virtututn fpUndore defpo-

!
liat. Kcc habet caflitatem viram , qtu intutntibus parat tlkcebram

;

j

nccfidem fervat Cbrifto, qua populo qu.trit magis placere, quamfponfo,

i

AccedantEthnici. Livius lib. xxxiv. & Valerius lib. ix. cap. i.

I teftantiir M. Oppium 5c T. Romulum Tribunos plebis , Q^Fa-
bio&T.Sempvonio Confulibus, ünxifle, nè qua muiier plus

femiuncia auri habcrccneu veftimcnto verficolori utcretur. Ari-

ftoreles Oecon. lib. ii. cap. i. inter leges probse mulieris hanc po-

nitjUt veftitu viliori etiam utatur , quam leges civitatis permifc-

rint. Ciim Xantippe, Socratis uxor, lautius fe veftiviflet , a ma-

rito cauflfam rogata , dixit, fe fpcótatum proditurain. Turn ille,

ó mea conjunx , inquiebat , non ut fpciSles , fed ut Ipeólcris , fic

vcftiris.

(25 .) Seneca : Morhiim ejfefcias, non hilaritatem, fetnper arridere

dïridentibus, cf" ad omnium dfttmattonem ipfum os quoque dtducere.

f^i6.) Sic Boëthius de Confol. Philof. lib. iii. Metr. i.

Gratior efi aptum magè labor

,

si malus ora priiisfupor edat.

Gratius ajlra nitenr, ubi Notus

Defimt imbriferos dare ftnos

;

lucifer ut tenebras pepulerit

,

Fulcbra dies rofeos agti equos.

(17.) Ovidius

:

Qu£ modo pugnabant, jungunt fua rojlra celumba ,

Quorum blandttias verbaquemurmur habtm.

Plautus Amphitr.

Jra intcrveniunt, rurfus redeunt in gratiam.

Verum ira ft fort'e eveiüunt hujufmodt

inter eosy rtirfum ft reverfum in gratiam efl.

Bis tanto amici funt interfe quam prtits.

Et Seneca

:

Amans iratus niulta mentitur fibi.

Concordia fit cartor difcordia.

(18.) Qui ntmif emnngit, eitcit fkngttinem , dicit Salomo Prov.

cap. xxx. Nimia aufteritas Tic quoque amorem fugabit & de-

trimentum afferet. Benigna ergo trronte opus eft intcrdum.-

Ovidius

:

Sed mifcenda tarnen Venus efifeairafitfiofi,

Kè tanti dotes non putet effe titas.

(xg.) Seneca : HonejUus eft, cum judicaver'u , amare, quam, citm

amaveris, judtcarc. Hinc Cypraeus : Ancepsinconnubioviaeft,qua-

rum altera ad mifertam diuit, altera ad fclicitatem. Itaque, prtufquam

te tn viam des, non minus foüicite deltberandum eft, quam Eerculem, tn

livio conftitutum , fectjfe legimus. Si enim femel tn connubio male ceci-

dertt alea, non efi quod arte corrigas. Eft enim ex tis , in quibtts
( quod

dicifolet) non eft bis peccare.

(30.) Sic in Grseco eft Epigrammate

:

Ottid, Satptfce, times f res, ajunt, ofctila inanes.

Et facie abluta toüuntur & cfcula jpilto.

(3 I .) Elegantiffima comparatio, qua tenev virginiratis flofcu-

ius exprimitur. Unde Vives merito Icripfit, Nthil fania & exiflt-

tnatione feminarum effe tenerius , aut magis injuria obnoxium 3 ut non

imnierito videri poffit de aranea tenui filo pendere.

(3 1.) Ovidius ; Ufit pudicitia c(l ; deperit tUa femel..

(33.) Dien : Pudic£ eft, non modo ut nè quid peccet,fed nè fufpicio-

item quidem uUam turpem de fe prebeat.

(54.) Nam reftc Vives de Femina Chvift. lib. i. flihtl muiier

viro det. femina enim qua dat,fe dedit. Nam donando aliquid , be-

nevolentiam ejus cui donat captarc credituv , juxta illud Marti*-

lis : Dam me captabas, mittebas miincra iwbis.

(35- j Donorum, adperfuadendumacimpetrandüMquod vo-

lumus, efficacia magna eft. TuUius v. Orat. in Verrcm : Nibil

t(l tam fanctum , quod non violari, nihil tam munituin , quod non ex-

pugnari pecunia poftt. Ovidius lib. iii. de Arte Amandi

:

Muncra (credemihi) capiunt hominefjue, deofque

;

Placatur, donis, lupiter tpfe, datu.

Cl. Rutilius

:

Aurea Icgttimas expugnant munera tedoi ,

Virgeneofque fintis aureiis imberemir.

Hinc collige, quid iibi velu aurcus iileimber, qui inDanacs

finum decidifle fertur. Laftantius fabulani pulchrë explicat.

( hiftitut. divtn. hb. i. cap. xi. ) Danaen , inquiens, violaturus lupi-

ter, aureos ntimmos largiter in finum ejus iifudit. hacftupri mercesfuit.
At Pt'étx , qui quafi de Deo loquebantur, r.e autorttatem cradita maje-

16^

ftatis rvfringercMt
, finxcrunt ipfum in aureo imbre delapfum ; eadem

fouraqua imbres ferreos dicHttt , ciim multitudinem telorumfagitta-

rumquedefcribunt.

(3 (S.) Refpexit ad illud Virgilianum :

Malo me G.ilatheapetit, Lifava puclla

,

Itfugit ad falices, & fe cupit ante videri.

(^7.}Pra:clarc in liane rem Gregorius Nazianzenus : Uulie-
rum ornamenturn eft, morumprobitate & elegantia ftorere , domi,ut
plurimum, manere; labin, oculis,genis vinculum injicere,pedemlimine

non adniodum frequenter efferre. Plura in Convivalibus Sermoni-

.

bus de h;fce differebamus.

('3 8.) Ovidius lib. 11 1, Amor. Eleg. iv.

i^ec cuftodiri, ni velit, uUa poteft.

Nam natura in fuis operationibus conftringi fe non patitur. Flu-
men impetu undarum ruensquis fiftat? Jgnis concluliis terram
diducit & rimas agere cogir, ut in cuniculis , ad muros lubruen-
dos uficatis, videre eft. Similitcr autem cum femina comparatura
cile Micli. Montanseus cenfet. Nee abludit fabula Laurentii Ab-
ftemii : Vir z.elotjpus , inquit, uxorem , quam pariim ptidtcè vivere

compererat, cuidam amice, cui plurimum fidibat, dederat cuftodtendam,

ingentem pollicittis pecuniam , fieam ita dil.genter obfervaret , ut nullo

modo conjugalem violaret copulum. At ille , ubi , aliquot dies expertust

cuftodiam hanc nimis difficilem , & ingenium fnum verfutta mulieris

vi)icicemperiffet,ad maritum accedens, dixit,feamplihs nolle hanc tam
duram gcrere provinciam , quandoquidcm nè Argus quidem , qui totus

oculeiis fuit, mulierem inrit ani pofit cuftoiitre. Addidit pïiiterea, ft ne-

(^.(ffftf) 'ftalle fe anno integrofuccum plenum pulicibiis quotidie in pr4-

tum deferre , folut oqiie fucco eas inter herbas pafiere , vefpcreque fuiio,

omnesdomumreducere
, quam una die impüdicam viulierem ftrvart.

Ignatius, antiquus illeThcologus,pericalc)fam dicit poffeiTionem

puell«, & lervatu difiicillimarn , cui yirginitalis jugum impofi-

tum eft. ld enirii quod Tacitusdc populi , idem de puellarunl

moribus non ineptè dixeris : me cotam fervitut.em pati poffunt, nee

totojnltbertatem.

(39-) Vives lib. de Offic. mariti. cap. de Difcipl. Feminarum :

Meminerimiis infirmum efti' fexum ilhim natura fua,& ut non corpore,

fic neque animo poffe graria femper fiiftinere : ideh utcndtm non raio re-

mtftiomius é' refeitienibus curarum , ut jocïs , & narrationibtis eorum

qua amicif, & vicinis contigertmt, modo alfit curiofitas, &c.

(40.) Coel. Rodig. lib. XXVIII. cap. xxv. egregiè ad rem,
Ouemadfnodum igm , inqun , inpalea vel leporinis factie fuccenditur

puts, atqueocyus idem refttnguitur contabcfcttque , nifirobuftior ma-
ter iafuerjt adinota : Ita momento evanefcerenovorum coiijugum amo-
reiiJ

, forma folumcórpöris conciliatam , nift, bonis prafultus , ac pru-

dentia coalttu: , radices miferit altius. Calidahiccirtamatrimo-

niUm confilia & feftinatas Nuptias, plerumque poft tres qua-

tuorvedics, in turbas cxire, prudenterLud. Vives perfpexit (rfe

Tem.Chriftdib. i.)

(41 .) Val. ^-lax. lib. vir. Vnica ftlia p4ter Themiftoclcm confu-

Ubat,utrum eampauperi,fed oruato; an diviti,ftdparjiw probate collo-

caret. Cut is,}nitlo, inquit, viriini pecunia, quam pecunutnvno indi-

genttm. QuantOm enim fortun.r dotes ab ingcnii bonis diftant

!

Optimè Nafo Trift. lib. 11 1. Eleg. vii.

ml non mortale tencnitis,

Vecloris exceptts, ingeniique bonis.

(^z.) Ita eft apud Plautum in Aulularia:

Islam poft mediani atatem qui ducit uxorem domum ,

Sf eam fenex pragnantemfortuito fecerit

,

Ouid dubites, qutn fitparatum nomen puero, Pofthumus ?

("43.) Bacchis apud Plautum fenem mortem vocat. Et id

Mercatore :

si unquam vidifti piHum amatorem, hem, iHic eft.

N<fW meo quidem animo vetulus, decrepitus fenex

Tantundem eft, quafifignum picluni tnpariett.

Ovidius lib. I. AmorumEleg. IX.

Qua bello eft habilie, Veneri qaoque convcnit, atai,

Turpe fencK miles, turpe feiülis amtr.

Ouos petiere diiccs annos in milite forti ,

Hos pctit in focio bella ptiella viro.

Adi Arnifaeum de jure Connubiorum cap. 11. fccl:. i v. Item

Nevizanum in Sylva Nuptiali lib. 11. ubi fenum connubia

domnantur. Vide eriam Autoris noftri Dialogos pag. ioccxlv.
ubi Anglici proverbii memiiiit

, quod fic habet : Senex ducetis /'«-

venculam , gigntt infantem &jugulat virum. item alterius , cujus

hic fenfus eft : ciim juvenis dicit juvencuivn. Deus iis prafto eft. Vbi

feuex dutit jtirenculam , Deusmittit benediclioaem. Vbi vero juvenis

dufit
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ducit vetuUm , Dtiu nic prajli f/?, n:c mittit btnediüionem. (4J-) Ita pronuntiatfecundum Vivem deFem.Chrift.lib. X.

(44.") Non temere voluntitipirentumrcfragandumeft.quia Conjugtumpnciptc , debtrc muiurem cx'flimarc , marnumfibt tffc $-

magis perlpiccre cenfcntur , quid è re liberorum fit , quam ipli
;

mnta , ommbufque caris nominibus unumfucccdtre. quodfibi Heüortm

fcd prtcibus parentis flvclendi lunt , (i ulium prscterant maritum tjf: dit, apud HomeTuni,probifima Andromache

:

ei,qui hlix, etiamfiannl.s &judicio maturjE. animo cxoptatus til:. T« mibi, tufvlui, pater es, materque verend*

,

Imprimis vcrö Deus obnixè orandus , ut rem ad optatum & falu- Tu diilcti frater, tugratm adomnu cotijunx

larcm exitunipcrduc.it. Si autem, nè ficquiJem, volunta^ccon- ('46.; Prudenter, juxtaPlutirchiillud prxceptum connubia-

fpirent, ad officium judicumpcnintt, confidevavc , an parcntes le,quoait: Sicutidecalicc,inquoplusaqu3crftquam vini , ta-

probabilcm cauflam habcant rcfragandi ; ut Au'or noftcr docet men vinum ei ineffe dicimus , & vinum appt llamus id , quod co

(exPhil.MelanchthonisLoci'comm tit.dc Conjugio) iiiDialo- continctur; Ita domus & poflcflio fcmper a marito denominari

gispag.cccxL.ItemTarnoviusdeConjugiolib.i.capLxxm. debet, etfipotiorempartcmattulericuxor,

HAbes , amiciffime Archeologe , clegans fpecimcn non vul- A r c h. Poftremahaec literaria apophoreta & bellaria belliffi-

earis ine;cnii & judicii, in Anna tua fupra iexum & xtatcni ma ut cxhibuifti , jam tibi debere incepi, Bibliace humaniffimc;

emine'ntis. Ündc omnia profpera tibi tuifquc Ipcrare par efl. Etenim ad gra'ias tibi rcfcrendas eonominemcobftrictura len-

Tcque jamjam in utramque aurcm Iccurum dormire jubemus

,

tio, & nunc ago, habeoque, donec referre dabiiur. Interim vero

gratiafque, quas poflumus, habemus maximas. vos, amici leiftiffimi, vaJetc& vivitc felices.

ECHO J/ve Carmenjuvenile.

mancam permitte cavis in montibus , ï-cho^

Rolcidadumftillantgraminamanè. £c/'. Maki.
An tibi pe£i:us erit mihi refpondere paratum

,

Dum quidliberius voxmeaquacrit? Hd'. Erit.
Die age, Pegafci primus quis fluminis autorj

Quis, precor, in vatestamfuitxquus? £ch. Eojius.
Sed quis erit facro qui proluit oreliquorc

,

Dum mihi Ipe prxmit pe£iora,folor. Ec/;. O l o r.

Heu ! vatum jacet omnis honor. fi nummus in arca ,

Munere nunquid ero clarior aeris? V.ch, E r j s.

At , quid agit , qui divitiis caret ? Ec/;. A r e t j ApoUo
Tam certos equidem non canit ore fonos.

Dicqusenobilitasferturvera? £c/;. j£ra. necillud

Caeruleus facra vicerit arte Senex.

Sed quid opes? quid divitiae ? quid veilera Serum?

Quid funt Hefperidum fplendida mala ? 'Ech, M a L a.

Non ita Vulgus ait. Sed die, tibi qualis habetur,

Qui juga contemnit facra Heliconos ? ^ch. O n o s.

Quin age , dogma novum primis fermonibus adde

,

Qua potero Pindumfcandere lege ? £<:/;. Lege.
Hoc quoque,Nympha,doce,roleat quid gignere carmen

Divinum ? £c/;. Vinum. Bella videre mihi

:

At qux pernicies animis dira? £c7;. Ira. Sedultra

Nunquid obeffe folent jurgia , clamor ? ^ch. A m o R.

Immodicus
,
quoque Bacchus obcft, & criminis hujus

Accufandaetiam numCytherea? Ec/;. Rea.
Vah! Meretrixaltasmentes premif.Ergo Camoenis

Non eft conveniens fordidaLaïs? ^ch. Ais. •

Gratane te6taDeis civilia? £c/?. V i l i a. Re£lc.

Phoebus amat fylvas, Pafcua Phoebus amat.

Vis lola in l'ylvis abeat mihi vita? ^ch. Ita. Sed qux
Inveniam ruri prandia folus ? Et/'. O lu s.

O vitam innocuam ! Phoebcos livor olores

Mordeatipfefibipedioralaedit. Ec/;. Edit.
Defino. fed num gratus ero tibi,Nympha,f\ituri

Ad te fi redeam tempore Veris ? £t/;. E r i s.

Ergo vale , tecum pofthac mea Mufa loquetur

Plura, facrumMontcmcum fuperabit. Eo!?. Abit,
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KOR TE
INLEYDINGE,

A E N DEN
WEET-GIE(IIIGEKLEE S E

\^^ ^ bckommerlijcke in-vallen , die ghedurighlick hner verthoonen in den

l^S ioop des menichclicken levens, goet-gunftigcn Lefer, hebben oorfake ge-

geven dat het felve ons leven foo by de oude gheleerde en werelts-wijic

Philoibphen , alsby de Mannen Godts voor delen door verfcheyden ghe-

lijckcnüTenisaf-gebeelt : Eenigehetfelve vergelijckende meteen Schip

midden in de baren van een holle Zee herwaerts en derwaerts geilinaert

:

ecnige met de Onruftc van een Uur-werck : eenighe met de onverwachte
uyt-vallen vaneenTreur-ipel : eenigemeteen reylenden man in een on-

bekent landt, t'elcken in twijlFclgeftelt door de geduerighe twee-weghen hem voorkomende :

Hiob , de Tpiegel der gheduldigheydt , heeft onder andere het ielve wel te rechte den naem van
eenen geduerigen krijgh gegeven ; Streckende alle de Ielve , en andere loodanighe gelijckenii-

fen tot dien eyndeom de Iweevende en bevende hert-roeringhen der mcnlchen kinderen ons

levendigh voor ooghen te ftellen. *t Is nu iulcx dat wy t'anderen tijden, in dele bedcnckinahe

getreden zijnde , hadden ons voor-g^ftelt den eerbaren lofeph^ in de gcftalte daer hy by l'otlphars

Wijfoneerlick WTrt gelief-kooft j en hadden deffelfs binne-krijgh in die gclcgjcnrhey t aen onfe

Lants-lieden Poètelick verthoont , en door den druck ghemeen ghemaeckr, op dat de ielve ons

fel ven en andere, des behoevende,mochte dienen tot onderrichtingje en wacrlchouwinge in ge-

lijcke voorvallen •, welck\verck,alfoo het nu ftont weder om herdriickt te werden, en dat de
Drucker, na gewoonte , hadde verfocht eenige vermeerderinghe en verbeteringe van het fclve,

foo heeft ons goct gedacht daer by yetwes te voeghen, dat den aendachtighen Lelèr tot meerder
op-merckinge foude mogen verwecken in defe maniere van oefFeninghe

_,
en alfoo wat klaerder

doen verftaen dat dufdanighe felf-ftrijden niet alleenlick plaetfe hebben in bedaeghde ofte in-

getoghen menfche,(die gemcenlijck alle dinghen fwaerder overweghen als andere , het welcke
fommige hebben gemeent) maer even in jonge friffe en vrolicke Herflcnen , lelfs midden in ha-

re domme jeught, in huys-houdende peribonen, in lieden van State, ofte in krijgjhs-bedieningc

werdende gebrnyckt : in 't korte, in alderhandc gelegentheden, hoedaniah die oock ioude rao-

ghenwefen j op dat allbo een yder dies te beter op fijn hoede mochte wefen, op fijne weghen
mochte letten , en in allen gevalle niet te grooten behagen en mochte fcheppen in defe onfeke-

re geftalte van faken , daer in men dickmael foo enge is gehuyft, en foo naeuw wcrt geperft, dat

de wijfte niet en weetwat deel te verkiefen. Totnaerder openinge van al't welcke, foo hebben
wygoetghevonden hier voor te ftellen vierderhande Exempelen, alle van verfcheydenaert;
als te weten , voor eerft, een jongelingh gedronghen in een bekommerlick sjeval midden in de
vrolickheyt fijner jeught : ten tweeden,een felf-ftrijdt van een eerbare Huys-moeder, en 't gene
daer uyt is ontftaen j ten derden, een merckelijcke bekoringe eenen Krijghs-overften (wefen-
de meteene een man van State) plotfelijck voor-gekomen j waer na dan komt te volgen de be-
denckinge van den Godtvreefenden lofeph, die hy gehadt mach hebben ten tijde hy by Totip/yars

Wijfwierd' geterght en gevcrght tot onkuyfheydt ; In welcke vier exempelen yder iijn ghele-
gentheyt (ons erachtens) in eeniger maten fal konnen ontdecken , foo hy maer en dcnckt dat al

het geene eenigh menfche alrcets is gebeurt , dat het felve, ofte dicrgheli;cke, een yder mcnfche
kan gebeuren.

(*) 2 E E R^
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Daer uyt ontftaen.

Y T

Fnfeker gefelfchnpyanjonge lieden,

voorhebbendeftch"^at te Tjermaken,

Tfas tn t Uejfeltfkfie yan de Mey uyt-

1
terjladt yertroken, en haddefich be-

' geven op een Speelhuys en Lujl-hof

vanfekere jonckyrouTie, mede van't

gefelfchapivefende, zijnde het felve

Huysgeleden aen de eene zifde onder

hiJltieKoren-velden-^omcingeltmet yermakeltcke boomen,daer

menigte van Nachtegalen, en andergeyogelte den toe-hoorder

met aengeboren Mujijkegejtadeltk onderhieldt.Aen de andere

zyde,niet yerre van een arm derZee, de Tvelke op dat maelmet

eenfitilen en-yermakeltckenfiroom den oever alsJoelendequam

beJpoeyen.Hetgeviel dat, op den middag na. den eten, deene

hier, d'andere daer medejich yermakende , drievan de felve

jonge liedengeraekten te "handelen aen den Zee-kant: defe ü^as

een yan de aenfienltkjiejongmans , Richart genaemt , en tivee

voorneemflejonge lonck-vroulven , d'eene Brifeis en d^andere

Thetysgeheeten. Brtfeis/onderlingegcnegenlvefende totonfen

Jiichart, en Richart daer-en-tegen ten hooghfien verheft zijn-

de op de yoorfeyde Thetys ; En Thetys Tvederom met geheele

finnen hangende aen eenen loncker Roelandt, mede al/doen on-

der hetgef'lfchap Teefende. Defe drie eens zijnde haer fvat te

ontrecken van t yoorfeyde gefelfchap , en daer op yindende in

fekereninhamvandefttiride eenen Schipper met een kleynen

boot, daer mede hy tttjjchen defa?iden aldaer fichgeneerde met

ytjfchen, verfochten op denfelve d.at hy hen-lieden Tiroude tot

haer vermaeck eenftuk verre in zee roeyen , omfoo doende een

zee-luhtjen te rapen,ent ander gefelfchap nae hen Tvat te doen

verlangen ; De vijfcher defelvejiende, en oordeelende in hem

fehen dat hem met iceynigh moeyte eengoet dagh-geldt yer-

fchenenTvas,yoegdeftggectneom haertebclicven, endefelve

mitfdien infijnen boot ontfangen hebbende
, ftack van landt

,

helpende deyoorfz. Richart mede het befte doen om den boot

yan deftrande in zee tegekrygenimiddeler tijdtftiethet bootje

ettelijke m.alenop de bancken , engeltjckhetlvater Tvat helder

loopt daer de ondiepten zijn, foo kreeg defehe boot al tivee ofte

drie harde fchocken , aleer de felve in de rtiymte vant Tvater

kondegeraken , Tvaer deur (foo hetfchiJ7it)ftch quamen te ope-

nen eenigefcheuren en oude reten , eyen boyen het Tvater, door

outheyt en ojzachtfaemheyt daer in gekomen, en ten beften niet

gecalifaet ; Defe fcheurenallencxkens heflater innemende

,

{het loelk eerft, onder de bodem-planken loopende,nict en Teert

gefen)gafdaer na dejonge luf'rotiTcen oorf.ke van klagen dat

hare kleederen nat Tverden,en dat de Schipper daer in hadde te

verfen., de Schipper hetfelvein 't eerfte met achtende, en onfe

Richart(geltjck dejongmansgemeenlickby de lujfrotOren den

onvertfaegdenplegen te maken ) daer mede lachende, roeyden

vafl eengrootftuck inzeep en ondertuffchen de Tvint met den

aenkomende vloet fich verTvackerende , begon den boot Tvat

oyer-kantte doengaen, en defcheuren meer opende , yry Teat

meer Tvaterm den bost te dringen, fulcx dat defchipper, door

het roepen van dejonge lujfrouTvcn, beTvogen zijnde, eyntelick

begon te letten Tvatter haperen mochte , en Tt>aerom dattcrfo

veelTvater in den boot alreedeTvas gekomen: het TeeUke onder'

foekende, bemerkte datfijn oude Krakefoo door hetftootenaen

de banken,als door den meerder laft,als diegeTvoon T»as te yoc'

ren,ganfch ontfet,en defcheuren tujfchen Tvater en Tvintgeheel

vergroot Tvaren; en hoeTvelhy metfynfchippers-mutfe (byge^

brek yan hoos-vat) voor eerft het Teaterpoogde uyt te Tterpen,

foo beyant hy terftont datfulx geenftns en konde baten, deTvtj-

Ie defcheurenfeer menigvuldig Tvaren, en dat defelvedoor de

ftvaerte van de drie jonge lieden t'eiken onder Tvater quamen

teftncken, fooTvanneerdeTvint de baren eenighfins verhief

y

Tiaerom hy(merkende hetgevaer en kommerlykegelegenheyt,

Tvaer infy lieden alle Tvaren,te meer hyfich nu alvry dieper tn

zee vont als hy "^elhaddegemeynt , engeen middelfiende om
foodanige menigte vanretcnen fcheuren te tonnen /foppen

^

maeryreefende metyet aen de eene zijde daer in tefteken, de-

felve aen d^andere zijde meer te doenfplijten , mits de outheyt

en bourvalligheyt yan den boot , die mifjchien fyngroot-yader

mogtegedtent hebben)oordeelde infynfelve^i dat'ergeen and€~

re uytkomfte yoor henlieden allen en Tvare, als den laft [dien hy

in hadde) te verminderen,enomfulcx te doen,dat ten minften

eene yan dejonge lieden over botrt moejfe Tverdengefet,om den

boot door dien middelfoo veelte doen rtjfen,dat de reten boyen

Tvater mochten geraken : hy daerom,fiende dejonge lieden al te

famen ten hoogfien verftagen,en roepende dat hy met alle vlijt

nae landtfoude Tvenden , en boven dien bemerckende dat hier

kort raetgoet net moefte Tvefen,feyde den yoorfz. Richart hey-

melicken int ore dat het onmogelik Toas behouden te blipen,ten

Tvare ten minften eenyan de luffers over boort Tverdegefet: gy
daerom [feyde hy)fegt ofTvenkt myjpoedelijk Tvie yan beydegy

de yoeten Tvtltgefpoelt hebben,ofte ickfette haer héydegheltjck

buytenboort
, fonder my langer tcbedencken ; de yoorjz. Ric-

hart dit hoorende , en daer overf'er ontftellende, yraegde den

fchipper ofhem oockfulcx ernftTvas , en offergeen andere uyt-

komfte yoor handen enTvas als defe ; de fchipper ganfch onr

Verduldigh ,fTvocr hem datfulcx moefte z tjn , en dat in aller-

yl , anders datfy alle verloren Tvaren , hoofende middeler tijt

evenTvelmet fijn mutfeal Tvat hy mochte : de goede Richart

hier deur in de hooghfte benaeutheyt vervallen zijnde , bad

denfchipper dat hyfich op foo hefTvaerlicken yoorftagh een oo-

genblick mochte bedencken, enviel mitsdien met fyn benaeut

herte in defe ofte diergelijcke overleggtnge,aldus totfynfelven

fprekende

:

Ch .'waflèr oyt een bange

ziel

Die anghft en droefhcydt

overviel.

Die oyt verfonck in diepen fchrik

,

O God van hemel ! dat ben ick j

lek ben eylaesfoo hart gheperfl:

Dat my het hert aen flucken berft.

Siet! iflèt niet een droevig woort,

Hier moet een vryfter over boort

,

Een vryfter moetcr uyt den boot

Of\vy zijn al te famen dooc ?

Dit roept de fchipper over luyt

,

Dit roept de fchipper kragtig uyt

,

Ditfcyt hy ftaeg met hertcn-ieet

,

Jac fweertet met een dieren eedtj

Dies peys ick in dit fwaer geval

Wie dat ick hier verfchooncn fal.

De
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De eerfte wort van my bemint,

En d'ander is tot my gciint -,

Briieis Iieft my wonder feer

,

Maer ick de foete Thetys meer

,

De foete Thetysis de vreught

Van my en van mijn ganfchc jeugt.

Sal ick nu brengen in den noot ?

Sal ick nu geven aen de doot ?

Sal ick nu letten over boort

Haer die miin hert alleen bekoort?

Haer diealleen mijnfinnen treckt,

En my alleen den geeft verweckt ?

Sal ick doen geven aen den vis

Die al mijn trooft en leven is ?

Die my verquikt het droefgemoet

Meer als de ganfche werelt doef ?

Neen dat vermach mijn herteniet,

Wat dat ons heden oockgefchiet.

Want dan fou al mijns herten luft

Te famen worden uy t gebluft

,

Tefamenworden ncer-gedruckt,

Te famen worden af-gheruckt.

Want tis dog niet wat ye mat leeft,

Soo hy geen liefop aerden heeft.

Wel dient dit Thetys niet gcdaê,

Soo komtet op Bnfcis aen ,'

Die moet dan worden aengetaft

Doot handé van dien rouwen gaft,

Die ons de tijding heeft gebragt,

Enflcchtsopmijn bevelen wacht.

Brifeis heb ick noy t gemint

,

Schoon datfe my wel heeft gefmc.

Dus watfe doet 't is buyten my j

En wat ick doe dat ftact my vry

;

Want als een vryfter liefde dracgt,

Al eerfe daerom wert gevraegt

,

Soo wortfe menigmael gcwaer

Als datfe ftact in groot ghevaer

,

En valtalfoo in fware pijn

,

Een Vryer wilt een Vry-heer zijn.

Wel nu , Brifeis moeter aen

}

Brifei'tismetugedaenj (^moet

Want Thetys weegt in mijnghe-

Meer als de ganfchc weerelt doet.

Maerhou mijnhert,bedéktu wel.

Eer datje geeft dit hart bevel.

Eer datje dit u vonnis uyt

,

Datfekernietteveelenfluyt.

Hoe ! fulje fmacken in de zee

,

Al vry de foetrte van de r^'ee

,

En geven aen den kouden vis

Die aen u hanght gelijck eens klis ^

Die aen u grooter gunfte biet

Alsoytaenjonghrtian isghefchiet?

Die u van ganfcher herten mint

,

Schoon fy by u geen trooft en vint.^

Die u geduerigh liefde toont

,

Schoon ghy haer noy t en hebt ghe-
Die lijfen ziel u geven fou (loont ?

Mocht fy maer zijn u eette vrou ^

Soomoeft ghy jae een tijger zijn

,

Ofwel een beyr in menfché fchijn,

Soo moeft gewis u domme geeft

Veel wreeder zijn als cenigh beeft.

Ey waerom Thetys dog geipaert.

En even boven al bevvaert .'

Voorwacrfenheeftet niet verdict,

Al ben ik fchoon haer befte vrient.

Syisgheduerigh evenftuer

,

En fietgheftadigh even fuer

,

Sy heeftmy noy t eens haren mont,
Sy heeft my noy t een kus ghejont ;

Jae wat ick fprekc, wat ick doe

,

Sy grautmy fel, en vinnigh toe

,

Soo datret my tot fchatide ftreckt,

Jae dat fchier ydermy begeckt

;

Voorwacr Ten acht my met met al

En weet ick dat het kecren fal ^

SietRoelatleythaer in het hooft

Die wort in als by haer gelooft

,

Die wort gelieft,geftreclt,ge vleyt,

Hetzijnalroofcnwathyfeytj
En fchoon ofnu 'er ganlch gelact,

Vry anders als voor defen ftact

,

Ick vrees waer fy maer uytte pijn

,

Sy fou al weer voor Roelant zijn :

Wat fict! waneer de domme min
Eens heeft gcfet haer mallen fin

,

Offchoó haer voorftel niet en fluyt

Geé nijptang trekt haerweder mt

:

En als dit lbo met haer geviel

,

Ick waer een lichaem londer ziel

,

Ick ware wonder vreemt gheftelt.

En even tottcr doot gcquclt.

Om dat ly, die my gunfte boodt.

En daer ick liefde van genoot

,

Sou Iweven in de woelte zee

,

Ofliggen op een vreemde ree

,

Ofdrijven op een dorrcftrant.

Verdronken door mijn cygé hant j

En dar fy die ick heb gefpaert

Sou met een ander zijn ghepacrt.

Daer is voorwacr geen meerder

En die eë menfche felder bijt,ffpijt

Als dat een ander heeft de vrucht

Daerom men dikwils heeft gefugt,

Dacró men moeyten heeft gedaen.

En fware dingen uyt-geftaen.

Maer neen,dit is een quade flagh,

Dieniemantoyt geloovcn mach,
Daerom,mijnhert5aévcertditniet,

Dat u hier in de finnen fchiet >

Soo fchoonen lijf.foo teeren monc
Endecktc noyt fooloofen gront,

Uw' Thetys is van edel bloet

,

En heeft in haer eé kloek gemoet,

Syweet wat dankbaerheytvereyft.
En wat een edel herte pcyft j

Gewis fy fal u liefde bien

,

Mach fy maer hier u liefde Hen

,

En 't is nu hier de rechte ftont.

Dat ghy u liefde toonen kont

,

Ghy dan bevrij t haer van de pijn

,

Ick weet fy lal u danckbaer zijn

,

Sy fal u lieven metter dact

,

Hoewel fy oock metRoelant Ibet.

Wel, tot befluyt,en voor het left,

Ick achte dit noch alderbeft :

Briieis moet dan uvtten boot,

Brifeis is dan voor de dooc

,

Ick fie doch dat de viyfterfeyr

Dat fy haer dat heeft toegeley t j

Jae dat fy deswelisgheruft

,

Indien hermy maer lbo en luft,

Sy biet haer aen de goede maeghc
Om al te doen wat my behaeghr.
Om al te doen , oock delen dagh

,

Warmy tot voordeel ftrecké mag,
Voorwacr het is (naer ik het racm)
Voorwacr het is haer aengenaem
Dat fymy vander doot verloft

,

Schoon dattct haer het leven koft

Wel haer gefchie ddna haer woort.
Nu, fchipper , let haer over boort -,

Hetis mijn hert wel grootc pijn

,

Macr'tkan voornu niet anders lijn,

Maerben ick dol, ofbuyteu fin ?

Wie geeftmy dele wreethey t in .?

Salick verdoen een jonge maeght
Die my ten dienft haer leve waegt?
Sal ick verdoen, aen d'ander zy.
Die volle macht heeft over my ?

Sal ik gaendoen (o wreedé moort

,

En Vryfters fmacken over boort?
Ick fcgge Vryfters, bey gelijck

De fchoonfte van her ganfche rijk,

In geeft, in leden, in verftant,

De befte van het ganfche lant ?

Neen, dat en fal ick niet beftaen

,

Al Ibu de boot te gronde gaen i

Mijn arrem vielmy liever af.

En ick veel eer in't duyfter graf,

Als dat foo onverwachten rou
Dees vryfters over-komcn fou i

En echter (nae de fake ftact^

Soo ifi^r noch geen beter raet

Als darter ycmantJonas zy

,

Wel aen, die flagh kom over my.

Nu,fchipper, komt,en taftmy aê,,

'Ken fal't ontwijken,noch ontgaé.

Stoot vry dit lijfvan boven neer.

Ten ofter aen het gramme meyr

,

Tot voedfel van't belchubde vee

,

E n latct fweven door de zee

,

En laet het drijven over al

,

Waer dat de ftroom het rucken fal.

Een fake bidd'ick maer al leen

,

Dat yemant die mijn lijfof been
Millchien na defen vinden mocht,
Doorgeten ran de natte locht

,

Dat, fegg' ick , dan hy voor het felf

Een greppel in den oever delf.

En ftroeye dan een weynigh fants,

In plaetlè van een roole-kranrs

,

En ftroye biefen over my

,

En letter dan een vcersjen by

:

Hier leydt een Ridde r in hetfam ,

T)iefipijo7ich leven heeft verpant

Voor eene die hy hadghejmt ;

Voor een-C die hem heeft hernmt ;

Hyg.nfhem ~iviiltghm den noot

:

De.lfaremin veracht de doet.
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DegoedejfinfieiingRichart in de[e bange bedenckinge ver-

njoert '\\e[ende,en dertfchtppcr uyt onverduit hem door roepen

dder in dtck wilsftorende, vermits hem dtfehe overleggmge,

na lelezenthcyt dxer in fy n-aren, te langh doehte-,[ogebeurdet

middeler ttjt, fo door den yloet als den op-gcrcfen litnt , dat de

'voorfz, bootAllenc\kens,nade ipalgedrevcnlvefetide ,
geraektc

op een z,ant-plate krachtelijck tejlooten-^ in voegen d.tt de/ehe

aldaer onbeT»egelick bleefJ/tten ; ztfnde evenii.'el tuffchen het

fehe z,ant en het z'.tfle Lint noch een tamelijk dtep\t Icelck ter-

Jiont by den fchipper gemercktlvefende-, nep tot Richart, dat-

ter nu uytkomfie loas > (door Gods genade) foohymaerivat

fïi emwen en konde, dat hy d'cene lonck-vrou[oudefien- te ber-

genden dat hy Richart iandere tot hem mochte nemen die

'thcm loet mochte denken , Richart hier ^vederom in ti^tjjfel-

moedigheytgevallen ivefende Tï'elcke van beyden hy den fchip-

per bevelen, of'Welck hy tot hem nemenfoude,beJhot eynteltfk

dat hy Thetys -voor hemfehen behielt,meynende dat hy dejel-

ve beter als de roul*>e vijfcherfoude handelen , en infekerheyt

brengen,latende alfoBriJeis aendenfchipper,^vaer op tsgevolgt

dat de viffcher, fich bcfl te Ivater konnende behelpen, een boom

nam , daer aen by Brtfeis haer dede vajt houden , met tpeyfüg

moeyten aanfirand tegemekte,daer Richart aen d'ander z,ijde,

nietfonder lang iporjlelen en veel ivaters in te nemen, nauive-

lücx ten langen leflen,metfijngeminde Thetys,te lande quam:

God danckcnde van foo grooten penjckelnoch foo ontkomen te

'Sftefen. Het it^elck naeuivelickenghcfchiet z,ijndc, z,jn terjtont

daer terplaetfen aettgekomen -vele -van dejonge Edcl-lieden en

lonk iroiOcen van het voorfz,.gefelfchap,en onder defelveme-

de de kloeckmoedighe RoeUnt, delvelckefiende en gejien z,^nde

vanfijtielvelbeminde Thetys:,infoodamg€nJiAnt dffedoen ter

H I E D E N I S S E.

tijdt dier Tvas aengekomen , vielen haejfeltjk malkanderen om
den hals ,veel tranen van bljdfchap/lortende^en malkanderen,

als van meusgevonden , hertgrondelijken ivelkom hielende^

fonder te letten Tt^ie het felveJ/cn ofte ben/jen mocht ; als "ver-

ivonnen zijnde vande uyt-puylendegenegentheyt dJeene tegens

d'andere in foodaniicnbekommerlijken giflalteniffe fich open-

barende;hetTvelcke ten hoogfenlvee dede acnd.e voorfz. Ri-

chart , die ,ficnde d.tt alfjn gcdaene dienflen engeleden onie-

mack ep't hertevan Thetys jtut hadkonnen leercken, nam aen

yandicrureafjichtebcgevcntotdefoete Brifets , en defelve

heufeltjken metter ha?idt nemende , begon haer tegeleyden nac

deplaetfe daer't gefelfchap te veren vcrfamelt Heas gcleeefi -

danfy(hebbendegemerkt hoefeerRichart tta Thetys Tvas gedra-

gengelveefr tnfyne bekommerlicke bcraetflaginge , enhoenafy

daerentegens hndgejlaen om over boort te geraken , en oack hoe

hy haer den Schipper had Q-^ergegeven , om ,
doorat diep, aen

landt te brengen , daer by middeler tijdt Thetys felfs tot hem
hadgenomen,en met eyger hant te landegebracht) meyndejlof

fegenough te hebben om Richart ofte^vjfen, en na. Thetys te

fendenjlan Richart '^tfie haerfoo ü^el te ondergaen, en metfoe-

te ivoorden en acndringende reden te belvegen, dat fy evendien

tygen avont haer ten vollen hieldt yoor vcrgenoucht vanfyne

gedane onfchult, mitfgaiers dejfelfs gelegentheyt engenegent-

heyt tot haer-ivaerts,gelijck mede tenfelven tijde van gemoe-
deren yereenigde de yoorfz.Ionk-heerRoelant ter eener,met de

overfchooneThetis ter andererjijden,in "voegen dat uyt eenge-

dreygt ongeluk op eencn tijdt ontjlonden tlreegeüenjh houipe"

lijeken :foo is dan uyt ditjlucbpf leere7i., dat druck in blijdfchap

kan yerkeeren. Het vordere^vat hier uyt te treeken is , laetick

denycrflandigen Lefer totfijn eygen bedencken

.

TWEEDE
GESCHIEDENIS,

E N

S E L F-S T R Y T
Daer in vervat.

Nden tifdt Van Hertog Carelyan

Bourgoign^n -^as , in een Hooft-

Q^ fladt van Zcelant , fcker deffelfs

Goimerneur , die een dertel oogh

hadde laten yallen opeen eerlijke

borgers huyfvroulve , de fehe op

verfcheyde manieren in hare eer-

baerheydt hadde beproeft , maer

onlvinbaer nevotiden .-'tTvelck den

Courverneur des te meer tot oftkuyfehe liefde ontjleken hebben-

de yfoo had hy een vondt bedacht , "^vaer door hy tot fijn yoor-

nemen meynde tegeraken ; hy had den man van de voornoem-

de yroulte eenlacknageTvorpenyanverraderye, en denfel-

yen daer op in hechtenijfe doenJleken ; des de yriendenyan

de gevangen groote moeyten aenvingen , om hem te veront-

fchuldjgen.en in yorige vryheyt te krijgen ; al het lielcke niet

helpendeyfo begon ook deffelfs huys-vroW^e harefchuldige be -

hulpfaemheytyoor harengevangen man in 'titerck tefiellen^

en lietfuh daerom vinden ten huyfe yandeGouverneur^en in

fijn kamer gelcyt ivefende^gebruyckte fy alle de be"^
e
gh-rede-

nen die fy mochte , om de flakinge yan haren man te yerkrij-

gen ; dan hy haer een Ti-^legehoort hebbende, verklaerde , dat

die harenman gevanckeltjck hielt , ivas nederom haren ghe-

vangen., en datier middel "Vens om haren m.in te yerloffen', in-

dien hy maer infijn tegenlfoordige gelegenheydt mede yan

haer mochte leerdengeholpen.In V korte .Jijn befuyt lvas,liil-

defy haren man los hebben , foo moeftefy hem ivederem infijn

yerfoeck believen ; anders -, en fulc.s: niet doende > datfe haer

yerfekert mochte houden , dat haer man als een verrader

fchandelijck om hals foude irerdengebracht , dat fy daerom
tefienhaddelcathaerte doenflont j Ivant dat fy dien eygen

ooge?ibltck kiefen ofdeelen mojie : degoede vroult-e-fiende 'tge-

laet en horende 'tfelfaem yoorflel van de Gouverneur,en daer

uyt ivel bemerckende dattet hem ernfi Tvas^yiel in de uytterjle

benautheit yan een inlt-endigenflrift en tegen-flrijt,denckende

of/prekende in haerfelven defe ofdiergeltjckeredenen

:

Och.'
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Ch l hoe wort my de geefl met

twijfel omgedreven?
Och .' wat een harde keur wort

my eylaes ! gegeven?

Och ! wat een fteile khp fieik

voor my geftelt,

My dunkt dat my de ziel van

angll in water Imclt.

Siethoe mynlakeü:act:ik moet
my laten ichenden,

Of die mijn leven is, die moet fyn leven cndeji

:

lek moet (ó harde praem.'^ick moetoneerlijck zijn,

Ofdien ick meeft bemin verlaten in de pijn

:

Ik moet een vreemden man mijn lichaem overgeven

,

Ofdie mijn eygen is en kan niet blyven leven :

lek moet een vreemden man gacn jonnen mynen
Ofdie mijn cygen is verlaten 'm den noot. (fchoot,

Wat ftaet hier nu te doen? fal ick mijn reyne leden

Tot luften, fonder luft, en tegen danck belleden?

Salickmijnfriflchejeught,mijnjonckeneerbaerlijf

Gaen maken tot een fpot, een fchendig tijt-verdrijf

Van defen d\vingelant?van defen hooffclienjoncker?

Van defen onverlact? van defen trotlen proncker?

Ach ! foo ben ick, eylaes, voor alle tijt gefchent,

En voor een lichtc-koy aen alle man bekent.

Ik weet toch dat de boefvan my fyn roem fal dragen,

Soo ick op fijn verfoeck mijn eer beftae te wagen ;

Want als een hovelingh een vrou bedriegen kan

,

Daerisgeen twijlïèlaen, hyfeytet alle man

:

Dies fal van ftonden aen de Faem tot mijner fchanden

Gaen roepen mijn v^erdrietdoor fteden ende landen,

Ick fal de ftoffe zijn daer yder over al

Tot kortswijl overweegh lijn praet van maken fal :

De daet fal yder een ten vollen konnen weten,

Maer'tinnighvanmijnhertenisnietafte meten j

Dusoffchoon metgewelt mijn eere wert gerooft,

Menagt dat maereen waen,hct quaetfte wort gelooft
De werelt is te boos,men fal voor gronden leggen.

Dat ick, een jonge vrou, my lichte liet ghefeggen j

Dat ick (gelijk hetfcheen) wel voor mijn eere flrcet,

,Maer dat ick evenwel het al gewilligh leet.

Mijn man fal ook miflchien hier door in twijffel kome
Dat my oock,fonder dwanck, mijn eer is afgenomen,
En foo het my gebeurt dat hy dit eens gevoelt,

Soo is lijn heete min voor alle tijt ghekoelt

:

Soo fal fijn eerde gunfl: van flonden aen verdwijnen,

En ick fal in fijn oogh niet als een grouwel fchijnenj

Wat fal danonfe jeught, wat fal ons leven zijn?

Eylaes ! niet als verdriet, en als gheflage pijn.

Maerneemt deJonkerfweeg,dat niet en is te denken.
Neemt dat geé quade tong mijn naem en mogte kren-

Sal ik niet evenwel van tynnen zijn gequelt, (^kenj

Vermits ick weten fal hoe dat ick ben gheftelt?

Sal ick niet evenftaegh, en al mijn leven dagen,

Ivlet inncrlijck verdriet mijn herte moeten knagen,
Om dat eenvreemden bocfvanmy genoten heeft
Dat noy t een eerbacr wijfals aen haer man en geeft?

Wel aen dan mijn Ghemoet, enlaet u niet bekoren,

Want foo ons d'eer ontvalt foo iflet al verloren,

Soo iflet al bekayt, en dat voorimmermeer,
Waeragtdogeenig menfch een vrouwe fonder eer?

Nu feght dan aen den boef, dat uwe reyne finnen

Noch door fijn vleyery, noch dreygen zijn te winnen,
Seght dat hy henen gae, en dat hy zyn bejach

Niet by een echte vrou, maer elders foecken machj
Seght datghy met u bloet u manibud' willen helpen,

E N I S S Ë.

Maer u te weerdigh acht om vuylcn luft te ftelpeii,

Seght, feght mee vollen mont ,dat ghy,tc fyner ipijtj

Voor uwen man alleen, en niet voor hem en zijt.

Maer holla, niet te ras, laet ons wat nacrder letten,
Ofwy oock dit befluytop goede gronden fetten>
Ghewis ick houde vaft indien wy dit beftaen
Dat wy met eenen golfte gronde fullen gaen.
U man lal even nu metfchande moeten Itcrvenj
En ghy fult alle tijt fijn hefgefelfchap derven,
U man is, heden l'elfs, u man die is een lijck,

En ghy noch boven dat ghedreven aen den dijck:
U magen al te macl die fullen van u wijcken,
(Gehjck in tegefpoet de vrienden haeft bcfwijcken }U huys dat heden ftaet, en noch geduerighgroeyt,
Sal op denftaendcn voet dan worden uytgeroeyt,
Wy lullen over al met als verraders hieten.

Schoon dat,gelijk een beek, ons reyne tranen vlieten ï

Soud' dan niet beter zijn te lijden dit gewelt

,

Als ons met cenen flagh ter neder fien gevelt?
O God vergevet my, ten zyn geen quade luften

Die my om 't herte llaen,en al myn bloet ontruftcii ?

Ick worde, fiet ! een hoer ter eer van mijnen man,
Om datick fyne fchand' niet anders weeren kan.

Dejonckl)eer haer een xvijk (iHle hebbende laten flaen ^endi

ghedutrij^hitjckjenoogbe hebbende op haer vpefen ,meic{te datfej

in ctvtjffelmoedigbeydt ^hevallen :z,ijnde ^niet ennnfle rvatdoeti

ofte Uien, hy ciaerom haer in den arm grijpende , bracht haer n'?/-

letideen met willende opfeecker ledel^ant,daer inde kamerftaende^

alvi>aer}}y,Jijn onkuyjche be^eerlijckbeydt volbracht hebbende , in

plaetfe van aen de onnoofele Longe vroune baren man voeder tege-
ven, dede hem door{\enrveet niet wat middelen') dadeltjckcti

ter doodt verrvijfen, en met eene in de ghevanckenijje Jlaens voeti

ontbalfen: En alfio degoede vrourve'i daeghs daer aen haren man
quam vereyljchen ,verfondt hyde felve met fi'jn dienaer nae de.

E^rcher^ (eggende dat haer aldaer haren man gherrorden foude^

doende haergeven het doode lichaem van de[elven ,foo hy hetjelve

in een doot-kifle aireede badde doen leggen. De arme vroutte^ doof

ditghefichte van droevigh
,ghenoeghfaem ra/endegbercorden '^JH'

de
, ginghterfimt hare vrienden haren noot kjaghen , en hetghe*

heelefiuc\opeubaren^de nelckegheraden vindende over foodani-

ghen Jchofidelijcken j'huk^aen den Hertogh klachtigh te vallen^

^nin aller baefi met haer na het Hof ghereyJl.,enghehoor ver*

rvorven hebbende by den Hertogh , hebben de ghel}eele ghelegent-

heydtvande [aecke [ghehjcl^die tn der rvaetheydt n^asgronde-

lijck^vertoont ,en daer over van den Hertogh recht en techtvor^

deringhe verfocht
-,
De Hertogh het verhae'fder fdecken verfiaen

hebbende , en wetende dat de Gouverneur ooc
H^ [elfs doen tertijdf

in't HofrvM -idede devoo^fi^ jonghe vrouwe en haere vrienden

aenfegghen, datjefen[ouden watfefeyden, en over wien fy ü^/aegh-

den , want foo hy de [aecke anders bevondt , als [y lieden hem die

vertoonden, dat het met hen qualijckJoude af-loopen ^de felve

op haer vertoogh hart en met ernfi dringhende, dede de Hertogh

haer in een ander kamer vertrecken , en ontbiedende dadelijcken

den voorj^. Gouverneur ,hielt hemhet feyt voor , met deftighe

aenmaninghe dat hy de ronde en rechte waerheydt daer vanfoude

bekennen , ofdat hy anders in de hooghfle onghenade van hem

foude vervallen : De lonckf'eerflaende hier over tngroote bangig-

heydt , niet wetende wat doen ofte fegghen , en de Hertogh uyt

Jijnghelaet befluytende datter vry wat aen moejle wefen , van dat

hem te lajie was gheleydt , dede terjloudt de jonghe vrouwe en

haer vrienden in de kamer roepen ,en hen allen den voor-ohe-

noemden Gouverneur onder de ooghen fetten , hem vraghende of
hy dat vrou-menfch welkende-. De lonckhecr noch meer ver/la-

ghen':^jnde als ie voren , viel terjlonde neder opfjn kjiien , bid-

dende fijns lijfs ghenade, verklarende te vreden te :[ijn door een

tvetti^ihouvpelijek, de jonghe vrouwe haer eere te beteren, en de
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felve voorj/jr: echle n^ijftefulUn aennemea en behouden j De Her •

tooi) vraeghde dejunoe vrotme offyfuic/l>{ tot /jarevoUoerii//f>l;e

nul ie aennemcn , het weUkefy voll^mclijc\en neygerde , verl^a-

renile niet te /^wirie/t a?rmemen voor haren echten man , dic even

haren ethten man een fchmdelijcken doodt hadde doen fierven.

Haer vrienden ondertuffchen ^ roeiende dathet ^enegedaen n'//f,

nistontdaenenkonderverden , en dat in defe gtlegtmhe-jdt oeen

beter uytkpmüe ter eeren van dejon^e vrouxvegevonden en koude

iverden , als het hourvelickjnetten voo'/^ Gouverneur , en daer by

overtveijende dat defelve Gouverneur eengroot ^unji-genoot me-

(ende van den Hertog),fukx huii alkengoet koude doen ; over- re-

den de toorf^. jon^e vrourve hetaengeboden Imnvelick '" tervi/Ii-

ebeu, hel ivekk by haer , door hart aenradcn van de voorf^ vrien-

den ,o^hedaen^nde j dedede HertoghterJIont aldatr een Prie-

fler bakn , dvi haer trouwe , in fyne jegenrvoordigheydt , mei

alle volkornenheydt te doen voltrecken j doende aock fnet eene

,

met tüe/}andioheyt vande voorj^^ Gouverneur, een houirelijcxfche

voorxvaenie tiiffchendtfe nieuwe Bruyten Bruydegombe/luyien,

en op hetpapier brengen^ by de n ehke de voorf^. Gouverneur aen de

voer):^.pjne toekomende huyj vrauive nas belovende , dat inghe-

H ! D E N I S S E.

valk hy ^fonder kfnderen by haer te verwecken j (juame afltjv'gb

te werden
, fy danfoude ^ijn en blijvengeheelen volkomen erfifhe'

naem in alle fijne na te latengoederen : voekke houvcclijcxfche zoöf-

ivaerdegeteyckent^ende trouwe by den Prjejfer bevfjlight tJjH'

de , vraeghde de Herlovjj aen de jonglje vroun c,cf Jy en haer

vrienden uu vemofght waren over hetgeeue hy in hare jake hadde

gedasn,waer op dejelve en al de vrienden anliveorde datja, en dat

(ylieden alkfyne hoogheyt gaiifch ootmoedelijcken waren bedanc-

kende , van alhet goede dat hun lieden duor/ijn bekydt wns we-

dervaren ; 'ende daer op te farncn meynen oorlofti nemen , ver-

hlaerde de Hertogh ,dat fchoon fy-lieden nu vergenoeght wareri

ever dedaet van fyncn Gouverneur , dit hy niet te mtUyCn de

lujlitie nu mede voldoeningbe moejle ontfanohen , en daer op ter-

jlont een fcherp rechter ontboden hebbende , verwees den voorj^.

Gouverneur jfaens voets van den levenden lijve ter doodt, dede

hemfelfs daer in de Sak neder- k^nelen en met een onthalfèn , vef-

klarendede nieuwe bruyt (j'tu wederom weduweghewerdcn '^ncu)

volkome» erfgeuaem in des overledenjgoederen, volgens den inhou-

den van de voorf^. Houwelickfche-voot waerden hier voren ge-

roert. Denckter op Lejer , en vaert wel.

DERDE
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SELF-STRYÏ
Daer uyt ontftaen.

AEtil^ral^ totL. Scipio, Felé- over/ie der %omeynen, op de aenbiediftge aen hem

gedaen van fekere Edele en o^erfchoone fonck^vrou'ïi>e , hy ofte^an -uwegen def-

felfs foldaten ; ^jnde de fehe aenbiedinge hy den y>oornoemden Scipio kloeckr

moedelijcl^en eerhaerlijcl^af-gejlageu , en de edele fonch^-vrow^e haren T^rujdegom Tpeder

gegey>en , felfs met de juTi>eelen en andere \o/Ielij<:J{heden, hem tot een rantfoen y>an defehe

fonck^-yrouippe aengehodetJ.

L wat van u is ghc-

ichreven

Edc]Held,en hoog-

gemoct,
Dat en acht iek niet

ibogoct>

Als het ruflig weder-gcven

,

Van de macgt en fchoone bruyt,

U gevallen tot een buy t.

Ghy een ridder vol van krachten,

Midden in u frillchc jcugt

,

Midden in u meette vreugt

,

Kondt betoomen u gedachten

,

Kond bewaren uwen fin

Voor de liften van de min.

Siet een Roosje vcrfch ontloken

Dat een yders oogcn trcckt

,

En tot minne-luft verweckt

,

Komt ujongen geeft beftoken

,

Komt u als van IcUefs t'huys

,

En ghy blijft noch echter kuys.

Als Cartago wert be(prongen

By den voorgenoemden helt

,

En fijn machtig krijgs-gewek,

Als Cartago was gedwongen

,

Was gevocgt en toegebracht

Tot de Roomfchc werelf-macht.

Als het leger deelt gevangen

,

Diemcn uyt de ftadt bequam

,

En tot eygen Haven nam,
Daer lag yder met verlangen

Seker uytgeleficn macgt,

Daer van al het leger waegt

:

Daer komt yder toe-geloopen

,

Ydcr wenCcht het fi:hoon juweel.

Voor fijn buy t en eygen deel

,

Ydcr ibu haer wilje^a koopen
Om
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Om fijn gek, en befte goet

,

Om lijn lijfen hertfen bloet.

Seker hopman ondertufichen

Roept, t'{a mackers , handen af>

Ofu naecktverdiende ftraf,

Niet te mallen, niet te kullen

,

Want voorwaer ten is geen fpeck

Vooreen ruyters gragen beek.

Defe dient te zijn gefondcn

,

Aen den Velt-heer, onfenhek

,

Want hy iiïèr nae geftelt

:

Hy en is niet ingebonde

Door de praem van echte trou,

Wat ift dat hy beter wou ?

Stracx gebiedt hy fcven bende

Van de ruy ters daer ontrent

,

Die hy voor de befte kent,

Hen nae Scipio te wenden

,

Maerdemaeght,hetedelpant,
Houdt hy fellefs by der hant.

Als hy nu quam acngetreden

Tot de tente van den Helt

,

Daer heeft hy de maegt geftelt j

En hy feyde defe reden

:

Siet,ó edel Ridder fiet.

Wat dat u het leger biet.

Onder al de moye dingen,

Onder al de groote fchat

,

Hier gevonden in de ftadt j

Weet ick u niet toe te bringen

Als aUeen dit edel ftuck ;

Daer mee wenich ick u geluck.

Scipio wat ftilleftaende

,

Siet het klaer en helder licht

Stralen over fijn geficht

,

Maer ftracx weer henen gaende

,

Thoont met ftil en koel gelaet

Dat het hem nietm en gaet.

Een van dtk jonge gaften

,

Die geduerigh methem gaen

,

Die gedurigh om hem ftaen ;

Riedt den Velt-heer toe te taften

,

Riedt den Ridder tot de maeght
Die aen al het heyr behaeght.

Soudghy, feythy,nietacnveerden

Defe peerei, defe roos

,

Die ick onder duyfcnt koos

,

Defe van lbo grooten weerden

,

Schoonder als ick ymmer fagh

,

Alftèr eene.wcfen mach ?

Ghy die niet en zijt gebonden
Aen een echte we der-paer,

Neemt, ó neemt u kanfle waer

:

Wat doch kander zijn gevonden

GESCHIDENISSE.
Datter beter dienen kan Voelt een ftrijdigh huys-gewelc
Voor lbo friflchen edelman > Dat hem in de linnen quelt.

Had ick fbo een buyt gekregen
Ickwaer alle man te rijck

,

Niemant ware mijns gelijck, "

En hetwaermy ongelegen
Haer te geven wederom

,

Schoon al quam haer bruidegom.

Diamanten, fchoone ringen

,

Rijcke baggen, diemen erf.

Als een oude vader fterf,

Deesen diergelijcke dingen
Sie ick darmen fomtijtsftelc

Om te loflen tegens geit.

Dit gebruyck wort onderhouwen
Ahinen groote fteden wint,

Alfmen groote fchattevint,

Maer de fchoonhey t Va de vrouwe
Wat oock dees ofgene doet

,

Daten is geen losbaer goet.

Laetj' u defe roos ontrecken

,

Sonder datje die ontluyckt

,

Sonder datje die ghebruyckt j

Wie en falniet met u gecken
En gaen feggen , t'onfer Ipijt

,

Datje maereen kluts en z/jt.

Gaet Mars Venus niet begroeten

Als hy A^an fijn wapens fcheyt ,
'

En fijn degen nederley t .'

Jae, hy komt by haer verlbeten

Al de wreetheyt, dien ick fagh

,

Daerhy voor den vyant lagh.

Ridderghy hebt menigh werven
Uwen vyantaengetaft

,

En op uwen dienft gepaft

,

Ghy hebt Romen moeten derven

;

Neemt dan nu een kleé vermaek.
Want dat is een nutte faeck.

Wie fal oy t een boge Ipannen

,

Die hy op een blyden dagh
Niet eens weder los en fagh >

Nimmer lbo gheftrenge mannen
Die niet fomwijl door de vreught

Geven voedfel aen de deught.

Nu dan laet de vryfter leyden

,

Datlè voor u wert bewaert

,

Datle voor u wert ghelpaert

;

Want vanhaerisniette fcheyden

Nu ly ftact in ons gebiet

,

Immers ick en deed 'et met.

Defe Vorft aldus ghedrongen
Tultchen luft, en ware deught

,

Tullchen tucht en groenejeught,

Voelt van binnen harde Iprongen,

Als hy fiet haer frifiche leden

,

V Ais hy liet haer roeden mont

,

Die der menig heeft gewont >

Als hy fiet haer hcbllche feden

,

Dan verfmelrhy v.ui de luft

,

Dies hy wenfchr te zijn gebluft,

Maer als hy gaet overwegen
Wat de reden hem gebiet

,

Wat de deugt voor loon geniet.

Dan gaet hy de luften tegen

,

Dan is hy een dapper helt

Die fich kloek te weere ftek

:

Siet hy weder hare wangen,
Witten hals, en teere borft

,

Datvervveckt hem weder dorft.

Datverwekt hem groot verlangen

Van dat binnen fchuylen mach

,

Dat hy buyten niet en fagh.

Nae de Ridder fijn gedachten
In een weegh-fchael heeft gefet

,

En op alle dingh gelet

,

Komt hy met fijn ganfche kragten

En hy berft ten leften uyt

Totcenridderlijck befluyt.

Waer ick van de rouwe gaften
' Seyt hy , waer ick flecht Ibldaet j

Ofeen ruyter, oflijn maet

,

Sonder ampt en fonder laften

,

Had ick niet als kapp' en fwecrt.

Ofeen flecht gefadelt peer t

,

Dan lbo mochtetmy gevallen

By een jongh en aerdigh dier,

Nae derjonge luy manier

,

Wa t te kuflèn, wat te mallen

,

Ick en ben noch dom,noch ftuer,

Oock geenvyant van natuer

:

Defe nae des oorloghs wetten

Was gevallen my ren deel

,

Mijne wallê ganfch en heel

,

Niemant konde my beletten

Haer te fetten van haer eer

,

Want ick ben haer over-hecr.

Maer fal ick een maegt fchoffieren?

Ick! eenVelt-heer, een Romeyn.'

Neen, mijn hert is al te reyn

:

Neen ons vendels, en banieren

Vliegen niemant over 't hooft

Die een maegt haer eer ontrooft.

Laet dan al mijn haters krijten

Dat ick kuys en eerbaer ben

,

En geen vuyle luft en ken

,

Laet Cartago my verwijten

Dat ick houw een eerlijck bed

,

En de deught voorluften fct:

Dat



DERDE GESCHIEDEN
Daten falmy niet verklecnen,

'tSalnictiVreckent'mijnerfchant

Hier noch in het vaderlant

,

Ofhet fchoon de heden mcencn.

Tucht en bacrt geen ongeval,

En de dcught gaet boven al.

Hooge ftaet, en hooge finnen

Dienen ftaeg by eengcpaert,

A nders hceket geenen acrt •,

Vorflen dienen niet te muinen

,

Malle liefd' en hoog gebiet

Dienen in een plactic niet.

I S S E.

Die kan toornen fijn gedachten >

Die kan temmen fijn gemoct
Dien hou ick van edel bloct

,

Dicnwilickvry grootcrachten

Als die met een dom gewelt

Hooge wallen ncdcr-vclt.

SCHIP I o
Sprecckt hier aen denBRUYDEGOM

M
VAN
E G H T.

En geeftfe hem iDeder.

U ghy vriend, fit hier wat neder

Siet daer is u waerde pant,

Komt en neemtfe by der hantj

Daer-en-boven geef ick weder

Dele fchatten die ghy fiet,

Die hacr vader voor haer biet

:

Dan noch fwecr ick by de Goden*
Dat haer niemant heeft gcraeckt,

Dat haer niemant heeft genaekt.

Want op lijf-ftraf was geboden
Datmcn haer bewaren fou

,

Even als mijn eygca vrou.

Gaet, Gelieven, gaet vry paren;

Nu verficn van goedt en geldt

:

Nu bevrijc van boos gewelt.

Wel moet 't edel herte varen.

Dat met een heeft uyt-gebluft

Gicrigheyt en vuyle lult.
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K R A C H ï I G E B E W E'ltrM G

VLEESCH EN GEEST,
'^oëtifcher 'ivijfe yoor-^ejidt f •

. ..-:

In de Perfoon en op de gelegentheydt

J o S E P H,
7ir« tijde hy yan

P O T I P H A R S Huys- vrouwe
ffierdt yerfocht tof

O V E R s^i.b#r.o-iE.. L.

D O O <Il
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PEL. AD

Van J o s E p H fchrijvcnde , feydt aldus

:

; .,
' A '

E loymlm^h/werdt hyfijn VroiiTve hegeert j oi eyemvel totgeen begeerlijck-

heydt yerpeckt ; hj iverdtgebeden ,. en niet te min onfvliet. T>at eerbaer herte

en konde noch door de kracht der bloeyenderjeught , noch door degroot-achtfaem-

heydt Van haer , die hem aenfochte , in eenigen deele tot ontucht werden Ver-

Voert ,• wa}it iiiet aSeenlijck door het aenlockendegeftchte , maer genoeghfaem

met dadelijch omheljjnge Van een Vrouwe geterght ^jnde , heeft evenwel de Vrouwe niet

begeert.
'"""

Nunquam bella piis , nunquam certamina defunt
3

Et qiio cum certet mens bona femper habet.

Nunquam beMa, ftis.

E el te vechten , veel te ftrijderL,

Moet een Chriften hert vermijden ;

't Is al beter dat men dorft

Na den rechten Vrede - vorft.

Wilder nochtans yemandt vechten

,

Waer toe menigh duyfent knechten ?

Gaet en ftrijdt, na rechten eys.

Met uw wederfpannigh vleys

,

Met de Werelt , met de Machten

,

Die op onfe zielen wachten ;

Waerom foeckje buytcn ftrijdt

Die geftaegh in oorlogh zijt >

Galat. f. 17.

Het Vleefch begeert tegen den Geeft, en de Geeft tegen het Vleefch : Vefejlaen tegen

vialkanderen.

Rom. 8. 8.

Het verftant des FleefchesUdeVoodt, maer het Verftant des Geeftes U het leVenen

Vrede.



VOOR-REDEN,
A E N DEM

(^B C H T S I K K 1 G B n

L E ES E R.
Es menfchen leven (^gelijck een

Out-vader fecr wel gefcyt heeft^

is als een middcl-pund , tufichen

denuycnemcnde ftaet der Enge-

len , en het wcelcn der onvernuf-

tige dieren. In gevalle de menfchc

fich lact vervoeren van de inval-

len fyns vlcefch , hy wcrt ghelijck

gemaekt den dieren op den velde.Indien hy daer-en-

tcgen , door de krachten des geefts , de luften des

vleefch over-wint, hy wert verheven tot deheerlijck-

heytder Engelen. Sietdaer, Menfchc, uwe gheftalte.

Ghy ftaet om een beeft , ofteom een Engel gelijck te

werden.Het vleefch aen d'eene zijde booght u neder-

waerts, en woude u wel fijns gelijcke maken : de geeft

van d'ander zijde treckt u opwacrts , en raet u tot het

tegendeel.

Aenfiet hier dien wonderlijken ftrijd, die wy in on-

fcnboefem geduriglijckonime-dragen,dewelcke ons

niet en verlaet.foolanghcwy ons felven nieten verla-

ten. Twee hcyr-krachtcn ftaen binnen ons tegen den
anderen gekant, tufichen dewclckefomwijlen krach-

tige veldt-flagen ; dickmael vinnige fchcrmutfingen,

nimmermeer gefetten vrede gevonden wert. Is niet

des menfchen leven (feydt lob} een geduerige krijg

op aerden ? Maer hoe makenwy 't al in defe gelcgent-

hey t .' Och armen ! dacr wy , mits den gedurigen aen-

val onfer vyanden , wel behoorden ghcftadig op onfe

hoede te wefen, en (^ghelijck de geene doen, die in de
heetfte en gevaerlijckfte plaetfen op de fchilt-wacht

ftaen3dapper in de wint te lien. Soo werden wy me-
nigmael al geeuwende,en halfflapende,door den eer-

den aenftoot van de lichte pecrden,dat is,door het al-

der-geringfte gelpuys onier vyanden,verraft, daer he-
nen geloopen , en fchandelicken onderde voeten ge-

treden.Waer van, indienmen (^gelijk het behoort^de
oorfaecken recht ondepfoeken wil , men fal bevinden
dac die geheel en al de felve zijn, dewelcke, in gemee-
ne oorlogen, menigmael eenige, anderfins treffelijke,

krijg^-overfte den flag doen verliefen, te weten , On-
wetenthey t, en Kleyn-achtinge fijner vyanden. Wy
hebben (^foo wy fomtijts meynen} nu eenighe goede
gronden des Godtaligen levens in ons geley t, ons ver-

bondt metGode vcrnieu t,en een vaft voornemen,van
voortaen wel te doen, ons felven voor-gcftelt,en daer

op in onie eenigheyt fomwijlen in bedenckinge ko-

mende, fchijnen ons lbo wel gefterckt te vinden, dat

onfe geeft by inbeeldinge,en noch(foQmen feyt) verre

van de man wefendc,den ^^'^ant wel derfaen-juychen,
en , al tergende, uyr-cyfichen , niet anders dan gelijck

dien dappere gaft Afcmius doet , by den Poëet Vcrgi-
lius, aldus moediglijk trotfendc :

Een hert tejagen is tejlecht,

'K bengeen mxn yeor d4tgevecht,

lek Tvenfche datter leeuiv offivijn

In defejachtmijn deelmocht z,ijn.

Maer alswy dan komen daer 't te doen is, en daC

onsdevyantjvryonghelijck ftercker als wy ons lie^

ten voorftaen , op het lijf komt vallen, fo finckt ons
veeltijts (foomen fey t}hetherte in de fchoenen.en wy
ftaen daer flecht henen en fien, al en hadden wy noch
tanden om van ons te bijten, noch handen om ons te

verweren. Werdende mitfdien niet dan al te wel ge-

waer, dattet een gantfch andere fake is, in de fchadu-

we van onfen Wijngaertofte Vijge-boom , gemacke-
lijck fittende , alleen met de ghedachten oorloge te

voeren , als in der waerheyt onder den roock , ftof,

en het gewoel van een dadelijkgevecht,fich ingewig-
gelt te vinden. Wel aen dan, wy fien het gebreck,laec

onsoverlcgghen wat raethier teghcns te fchaffen zy.

Twee dingen hebben wy(mijns oordeels)van noode.
Eerftelijk, een innerlijcke kcnniflè van onfen vvandt,

met overlegginghc hoe loos en boos hy , hoe voos en
broos,wy in dufdanige gelegenthey t, bevonden wer-
den. En ten tweeden, goeden voor-raet vanwijsen,

godfahg bcleydt , mitfgaders krachtige wapenen daef

teghens ghereet te hebben , ghelijk ons die ftrijdtbarc

heltPaulus genoegfaem de felve middelen in defcn
gevalle voorfchrijft. a, Wat het ecrfte point , te weten
de kennifie onfes vyants , bclanght , dient voor eerft

ernftelijk overwogen, dat het Vleefch met fijn mede-
helpers vry geen katte en is,(foo men feyt^om fonder

hantfchoenen gevangen te werden; de oorloge, die

hetfelvigc ons aendoet,is geen krijg daermen(gelijck

't fprceck-woort 3 met bfacuwe erwetcn fchiet:Ea

daerommehouden wy, dat fy hun taftelik vergrijpen,

die in defen gevalle meynen , dat het yleefch hier niet

anders en zy , als fbo eenigh plomp , wanfchapcn , en
fouteloos gewoel onfer uytterlickerfinnen,buyten de
palen van alle redehckheyt, onbefuyftelijcken henen
fpringende -, neen, de fulcke ketelen hun felven datfe

lacchen. Gewiftèlicken, ons vleefch dat is de verdor-

ven aert in onfè zielen , en is foo bot en grofniet , ge-

iijckmen ons poogt wijs te m.aken : fy kan haer felven,

ghelijck haermeefter en mede-helper doet, feerwel

veranderen in een Enghcl des lichts. Dat is ghe-

wis, daer is groote kracht van dwalinghe ontrent , en
veelfteenen des aenftoots; fy weet haer walghelijckc
pillen wel deghelick te vergulden , haer bitter worm-
kruydtdapperlick tefuyckeren, haren fcherpen an-

gel meerfterhck te bedecken , en met een lieffelijck

aesvanaenghenamenfchijnons van het ftucktc ley-

* Ephef. 6. I».

(**} den

:
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den : a Gewiflclick, de kinderen dcfcr wcrck zijn im-

meislbovoorfichtighinhareghcflachrcn, als zijnde

kinderen des lichts. /-PauluSjeen man in ghclijcke

voorvallen londcrlingh ervaren, oordeelt in liilckcr

voeghen van den vlcefche, c Dathyaenhcrfelvcnu

i'crftdnt , dan vernuft is toelchrijvcndc. Kn elders

daer invorder tredende , verklaerr duydelick dar wy
delen ftrijdt met en hebben ilechtelicken tcghcns

Vleefch en Bloet , ofte iwackc menlchen , maer tcghcns

de VorfienAommen , tegens de Machten , teghens de

CheTveldighe defer-Ti-erelt , die tn de duyjlernijfen defer ecu-

yen heerjchen , teghens de Eoofe Geeften die in de luchtf^e-

•\cen. Wel hem die aller "^egen treeft (d) , dathy indedx-

ghenfijns rtdder/chaps afyi-crpenfoudede trecfte des quaets

,

en dencken ten heeftgeenen nootfter -pijlen ick alfoo doe. Uy t

alle welckelichtclickenafte nemen is, wat voor me-

de-flanders,en acn-ltokers onlè verdorven aert is heb-

bende , en dien volgens hoe grootelijcx lijne liftighe-

den te duchten zijn.

Dit aldusgcwcren , en by ons rijpelick ovenvogen

zijnde , lbo behoorden wy onle lliperighc oogen uyt

den droom derwerclticher bekommennghen op te

wecken , om necrftighe wacht over ons fclven te hou-

den. Wy dienden met de helden Salomons alle tijt

gcrcet te ftacn, houdende alle fweerden , en gefchickt

zijnde ten ftrijde, elck hebbende fijnAveert op lijn

heupe, om der vreele wille in der nacht, e En ghelijck

de Velt-overfte,in de ghemeenekrijgh-voeringc, ha-

re middelen van tegenllant plegen aen te leggen , na

datfy lieden verftonden hare vyanden geftelt te zijn j

alfoo infgelijex (dewijlcdc Chriftclijckceenvoudig-

heyt almede hare gauwighcyt heeft, immers, fonder-

lingcindefen, behoort te hebben}ons felven, naer

dat wy de eygcnfchappen onfes vleefch bevinden, tot

tegenweer te fchicken. Ten wekken aenfienc hierin

op-mcrckinghc dient te komen het tweede point hier

voeren ge roert , te weten de voor-raet vanwapenen j

die ons in defen van noode is, om ftaende te moghen
blijven in den boofen daghe,en in de uure der duyfter-

nillè. ƒWaerin niet beter en is te betragten,als aen te

treckendeganfche wapen -ruftinge by den Apoftel

Paulo, tcrplaetfen voorcn gheroert, befcheydent-

licken aenghewefen , namelicken den Gordel der

waerheyt,het Pantficr der rcchtveerdigheyt , de

Schoenen der voor-bereydin^he des Euangeliums

des vredes, den Schiltdes geloofs,den Helm der falig-

heyt, en het Sweert des gheefles, welck is het woordt

Gods. Siet daer een rechtfchapen krijghs-knecht,

rechtafgheveerdightomdefcherm-flaghen desvlee-

fches te verfetten, en de vierighe pijlen des Satans uyt

te bluflchen.

Wy beyde de voorfz. bedenckinghen^tewetende

kenniflc onlèr verdorventhey t, en den wederftant te-

gens de fclve}houdende voorhooft-ftuckendesChri-

ftehjcken levens , hebben, t'onfer oeffcninghc, uyt de

Bybelfche fchriftcn gckoren de gcfchicdeniilè van

den tucht-lievende Jofcph , om in en door het voor-

Ichrift vanden fclven een volmaeckt af-beelt van den

Chx\^G\'i]cktnSelfftrydt, meteen hcerlijckeovcrwin-

ninghe daer op ghevolght,ons fclven en anderen voor

te (lellen, en allbo te leeren alle onfe ghedachten ghe-

vangcn te nemen(als den Apoftel ipreeckt)tot de ge-

hoorfaemhey t Ghrilli. Dan alfoo defe fedighe longe-

t R.oin.S.7.t ColofT.iS.c Dewoordsnopdevoorfz.plaetfcngcftcltin

dfnOricklilienTcxtiziintotbcvcftingf dcrrakenkrachtighenbcdciickeli(.k.

WProv. li. I+. « Cajit. 3. 8. ƒ EphcCó. 11.

linckalscenfpicgelderEerbaerheyt en onthoudingc
by de hcylighe Schrift ons wert voorgedragen, foo en
hebben wy de wulpfche in-vallcn des vlcefches niet

hem , macr de vrouwe van Potiphar , in dcfe onfe oef-

fcninge, willen toelchrijven, doende mitfdicn aen de
It'lve Ipeelen de rolle van onfen verdorven aert.en aen

Jofeph gevende den perfoon van den Geeft, a En al is

'et fchoon foo,datwy,om redenen voorfeyt,defen on-
fen ftrijdt hiervertoonen in twee byfondere perlbo-

nen; foo lal nochtans de gunftige Lcicr de fake in dier

voegen gelieven op te nemen,als ofde felve ftrijdt tuf
fchen Geeft en Vlees in den boefem vanJofeph alleen

ware voorgevallen; gclijck wy dan weten, dat ons de-

fe ftrijdt by Godcs woort wcrt acngewefen, als in een
en de felve mcnfchc beftaende.Evenwel nochtans om
den aertvan den Selfftrtjdt\;-xx. naerder by te komen

,

foo hebben wy acnheteyndevan defe bedenckinge
onfen lofeph voor-geftek, (^doch in fijn eenighcyt,en

in het af-wefen fijner vrouwen } als ofhy ibo eenigcn

ftrijdt en fwakhcden des vleefchcs in hem hadde ge-

voelt,(^al hoewel Mofès , die van alle dingen kortclijk

maer de hooft-ftucken gewoon is aen te roeren , daer

van nieten vermaent^ niet meenende den heylighen
maneenigfinste kort gedaen te hebben, datwy den
felven niet buyten alle bewegingc en ongevoelijk, als

een blok, maer in eeniger maten beroert, hebben ver-

toont : jae in tegendeel van dien , achten hem dies te

meer eere gegeven te hebben, als oordeelende lijn

overwinninge, naer voor-gaenden ftrijdt, des te heer-

licker te welen. Gelijck ons oock niet waerlchijne-

lijckendunckt, dat Jofeph tegens de foet-vleyendc

en daghelickfchc bekoringhen van foo ecnjonghe

,

fchoone , hooffche , luftighe , en ganfch afgerichte

vrouwe (als de felve waerfchijnelijck mach werden
gheoordeelt geweeft te zijn } fichin aller voegen al-

foo foude hebben ghedraghen , ghelijck de Hccre
Chriftus teghens de verfoeckinghe des Satans heeft

ghedaen , dat is, fonder cenighe de minfte ontfet-

tinghe ofte beweginghe van den natuerlicken men-
fche : maer met Htcronymo en andere Oudt-vaders

gevoelende datter jae Self-ftrijdt in liem fy geweeft,

doch met uytnemende krachten van teghen-weer.

Laetons (feyd de felve Hicronymo^ eens gaeh bedenc-

ken wat voor een ftrijdt dien eerbaren Jonghelinck

heeft uytgheftaen. Sekerlijck , ten dunckt my foo

wonderlijck en vrecmrniet , datter driejonghelin-

ghenin den brandenden oven , van wegen den Ko-
ninck van Babylonien geworpen zijnde, onghc-

quctft en niet ghefchent daer uyt zijn ghckomen , als

dit wonder-ftuck ; te weten , dat die wonderbare

Jonghman van de onkuyfche en gheyle vrouwe wel

by de taftèelen is aenghegrepen , doch evenwel niet

en heeft konnen opghehouden werden , maer fijn

kleet verlatende, is haer ontvloden. Ghewiftclijck

ghelijck de drie Jonghehnghen op de Goddelijcke

ghenadefteunendc, voor het vyeronwinnelick zijn

gebleven, foo heeft oock lofcph in den ftrijt der ont-

houdingc, met de hulpe van boven, in manhaftige

ftantvaftigeyt volhert. WantGodeshandtnietmede
werkende,lbo en waft niet mogehk,uy t het nette der

doortraptervrouwenficht'ontwerken,en alfoo t'ont'

komen. \\''y fijn dan des voornemens geworden d^ix

Selfftrijdt tulfchen Geeft en Vlees , onder de porfoO'

a De Chriftclijke.?f/f-/?ri.r bcftaet fygentlickin ecnen menfch, hier noch-

tans in twee verlcheyden perloonen aengèwefcnjOiii redcnen,met den verftan-

dc niet te min, en in der daet macr voor eene te houden.

nen
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ncn van Potiphars huys-vrouwe enJoieplijpoëcifcher

wijfe acn onic landts-luyden,in haer eygen cale te ver-

tonen, a. Daer toe dies te meer aengeleyt zijnde, over-

mits dat in den Woorde Godts de^c twee , te weten

Vlcefch en Geeft, uytdruckelijcken als onderlinge

kampioenen te velde werden gebracht, geheel naer

de gewoonte der Poëten, die de menfchehjcke ge-

negentheden, als wefentlijcke perlbonen, gewoon
zijn den lefer voor ogen te ftellen. In den eerften per-

jfoon, vertooncnde het Vleefch, pogen wy aen den

lefer te laten fien dewanfchapen invallen, diconlè

Verdorven aert, opgelijcke gelegentheden , totvor-

deringe fijncs voornemens , foudc mogen te berde

brengen, op dat allbo ons vlcefch, met fijn eygen

verwen zij nde afgemaelt, een yegelik daer uy t moch-

te gewaerfchout zijn, hoe arghliftigh en doortrapt

de vleefchelijcke luft zy , om haer faken fchoon voor

te doen ; op dat wy, fulcks wetende , in tijdts goeden

voor-raet mochten bekomen, van krachtige bedcnc-

kingen,totwederftant van haer afgerichte liftighe-

den. Derhalven foo verfoeckcn wy leer gedienftelijk

van den gunftigcn Lefer fich ter laken van dien niet

te willen ergeren ; want nadien wy voor hadden, t'on-

fer waerfchouwingc , de verdorvcntheden des vlee-

fches, fulcks als die in der daet zijn , en als naer herle-

ven af te fchilderen , fo heeft ons gedacht dattcrnoch

t'onfen voornemen noch oock den Lefer dienftigh

konde zijn , in gevalle wy het Vleefch flechtelijcken,

ftappelijcken en foo maer effen daer henen hadden
doen fpreecken , allbo yemant het felve, naer gehjck-

matigheydt van foodanigen foet-voerigheydt afme-

tende, enfich dat by inbeeldingcniethoogervoor-

ftellende , lichtelijck foude komen te ftruyckelen,

foo wanneer hem dellèlfs verdorventheden in haer

eygen gedaente , en gelijck die in der waerheydt zijn,

fouden mogen bcftoocken. Niet ongelijck diegene
die den vyandthun alsfwacken geringe hebbende
laten inbeelden, en denfelven, ten tijde als de flagh

falaengaen, veel machtiger bevindende, als fy hun
van den aenbcginne hadden laten wijsmaken, dade-
lijck, door foo onverwachten geval verflagen zijn-

de, den moedtverlooren geven, envanvreefe (^ibo

men feyt } in haer fchelpen kruypen. Ofte gelijck

fommige Vorften, die , door de af-beeldinge van ee-

nige Princeflè verlockt en als verleckert zijnde , feer

lichtelijck een af-keer van defelvc komen te krijgen,

foo wanneer fy naederhandt de felve Ichoonder in

fchilderye als in der daet bevinden, uytredenedat
fy-lieden tegen de feylen die het bedriegelijck pin-

ceel eerft hadde verbloemt, en nu door het leven
naecktelijck werden ontdcckt, geenfins en zijn gc-
wapent,ofte op haer voordeel en ftaen. Hierbyge-
voeght dat de tegenwoordige befchrijvinge van het
lock-aes der vleefchelijcker dertelheden feergevoe-
gelijck fal konnen dienen vooreen toets-fteen aen alle

die gene die luft hebben hun felven in hetperck van
den Self-Jlrijdt dagclijcks te oeffenen , om alle de by-
vallen en aenlockende omftandigheden , die Moyfes
kortelijckenbedecktelijckaenwijft, en wy, naden
aert der poëfie , wat breeder uytmeten , by fich Iel-

ven te ovcrvveegcn , en daer uyt te oordeelen of
hy fterckte genoegh heeft om gelijcken aenftoot te

konnen wederftaen •, indien ja, fichindenHeerete
verheugen , en den felven ten hooghften te dancken
van fijne genadej indien neen, in naerderachtinge

<t Galat. f. i8.

te nemen waer hen defchocn dwinglit, en fulcks ont-
deckt hebbende , geducrighlijcken metten gebcdé
tot Gode, om meerder vcrftcrckinge , aen te hou-
den. Defeen diergel ijcke andere beweegh-redeneri
hier,kortheydtshalven, nietaengeroert, hopenwy
dat den billijcken Lefer niet alleenelijck lullen ver-
noegen om alle fteenen des aenftoots uyt den V/eghé
te legghen , maer felfsoock fullen opwecken om met
de dertele invallen des vlcefch fijn profijt te doen , ge-
lijck het niet vrecm t en is dat de deughden felfs de ge-
breecken haer totvoordeelweten aen te leggen, eiï

de felve regens haren aert hun ten goede te doenge-
dyen , mits al voren haer doende af-leggen haer ge-
woonlijcke klederen , mitfgaders hae'r befnijdendé
aen hayr en nagels, gelijck in de Wet bevolen werdc
dat men aen de o. Hethitifchc vrouwen, die in dert
krijgh gevangen waren, foude doen, al eer die tot
wijven en in by-wooninge aen te moögcn ndmen.
Het welcke des te meer alfoo uytvallen fal , wanneer
de goctgunftige Lefer fal gelieven hctooghteflaeri
op verfcheyde exempelen der Heyliger Schrift, iil

de welcke het gefpreck, en de maniere vanfeggent
ghemeenelijck werdt gevoeght nae den aert ert

ghelegenheydt van den gecnen die fpreeckt. b Da--
vid gebruyckt goddelofe reden , maer in de per-
foon van goddelofe. c Salomon fpreeckt lichtveer-
delijck , maer in de perfoon van een lichte vrou-
we. ^Job onbefuyfdelijck , maer in de perfoon vart

Epicurifche dwael-geeften. e Ezechiel önccrlijck <

maer af-beeldende de geeftelijckc hoerery. Nie-
mandt en brenge dan hier tot dcfe onfe oefteningC
andere ooren , als tot de Schriftucr-plaetfen te vo-
ren aengeroert. Hier is een hofdaer lelyen cndifte-
len, daer vergif-wortelen en genees-kruyden, daet
alllèm en honingh-korven nietverre van den ande-
ren ftaen. De Reden-kavelaers Iccren dat ftrydige
dingen

, d' een teghen d' ander gheftelt , nieer uy t-

muyten. ƒD' ervarenthey t thoont dat het vyer in dt
gheftrengfte koude meerder hitte geeft ; de hovc-^

niers bewyfen dat roofelacrby ajuyn, loock, en an-
dere ftinckende kruyden , öp een en het felve kruyd t-

bedde geplant zynde , rofen van uytnemende reuc-
ke voortbrengt : infgelijcx dat bitter uyttc fchouwd
genomen, gheleyt en ghefprcyt ontrent den wijn-
gaert, menighte van foetc druyven veroorfaeckt. Irt

't korte , wat kalck werter heet , als door kout wa-
ter.' wat dadel-boom verheft fich, als door ghev/ich-
tc.' wat Thriakel ilfer krachtigh, als daer flanghe-
vlcefch en adderen-vergif in Vermenght is.' Siet^

Vrienden, 't ifl^r allbo met ons geftcit , dat de wecrftc
deughden felfs van onfe fnootftc gebreken moeten
geholpen worden. Wy bidden u, rechtfinnige Lefcrj
gevoelt aldus, ofte op diergelijcke wijfe van deferi

onfe bedenckinge : enindicnghy fulcxdoer,gewifiè-
hek ghyfwltfefonder aenftoot, ennietfonder vrucht
lefen. Sonderlinghe indien ghy de fpreucke Pauli i

Rom. 8. 6. (^diewy tot dien eynde hier voren in't

hooft hebbe doen ftellen) geftadclijck in alle voor-
vallen en in-vallen u aen het herte Icght

, geftadclijck
indachtig zijnde dat het verflmt des njlees is de doot , maer
dat het yerjlant des geefis is het leven, en -vrede. Aengandc
den tweeden perlbon,daer in vertoonen wy de eygen-
fchappendesGeeftes, met een geheel anderen aerdt
van wapenen x.t\\ krijge toegeruft , over al regel-recht

« Deur. ir. II. é Pfalii). 14. i. Plalm. jj.z. c 1'tov. 7. ij, 16. (i fob.
21. i^ cEzcch. i6.\<,.z%. /llo^cnby.^juyn en loock geplant vermeerderen!
iHFCucke. Tlieophraft. Siet bet Landt-bocckvanBaptri'. Port.
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flrydige gronden leggende regens de gene die het

Vlees ce v-'orcn hadde m 't fpcel gebracht , den lelvcn

voerdaerin houdende dicMoyfeskorrehjekenaen-

wijfl byjoleph gebruyckt gcwccil: re zijn-, re weren

eenfdeels genomen uyr de üorgaUjchc Reddijckhcyt ,o.n-

d erdeels int Coddcluke Bedenckingen. a J'/f/(leyr \\^^lvat

tn den huyfe is heeft wijn heere onder mijne handengegeven

,

Joude ld- dan JuUi- een groot qtiaet doen , en tegens Godjondi-

^rwr Ghy )ongehngendan,dieiniuvc bloeyendcjcugt

ibmwijlen hier en daer door de vlcyende rongen wert

aengelücht tor onruchr, anrwoorr als hier lofeph doet

:

Ghytecrejonckvromven(gelijekrüch, gelijck cene

van d'oude feer wel ghefeydr heeft , meelt ydere Bcr-

feba haren David, en yeder David lyn Bcifeba heeft)

alsghy, merdepluym-flrijckery van onkuylchcydr,

byde'n eenenofden anderen Venus-janckcr ,werdt

gheftreelr, zydy jonck en nier feer eervaren om iljn

ichcrmflaghcn re vcrferren ? Hier zyn u) wapenen.

En al idènbo dar delconic rcgen-woordige ocflcning

macrenfchijnr re werckenopde fonde van onkuys-

heyr, de middelen evenwel, die hier ror inroomingc

des vleefchcs werden gebruya, zyn voor her meerde-

ren deel gemeen , en konnen gcvoegehjck regens al-

derley aerr van acuvechringhe t'onlèr verftcrckingc

vruchrbaerlieken werden acngclcyr.Herwelck in ge-

valle byyder van ons mer oprechrigeyr des herren in

de vreiè des Heeren ernftelijck werde berraeht,wy en

hebben niet re twijftelen acn een goede en geluckige

uyrkomfte.

Wy hebben fonderhngh de ghefchiedcniffe lofephs

tot defe oefteninge verkoren, overmits wy in de felve

vinden een uyrnemende exempel van krachrigenwe-

derflanr jegens de vinnighe invallen des Vleefches.

/f Davidnualredelijekwelbedacghr, en daer roege-

huwelijckr, b en mirfdien aireede verfien van dé hul-

pe, by Godcror verfchooninge van de menfchelick

Iwackheyringcftelr, die hy oock nier fpaerlijck, maer

vry ruym genoegh was gebruyckende , als benevens

Hjn glierrouwen nier weynigh by-wyven hebbende

,

f liendecenmaelvanfïjndackj^om den avonr,ecn an-

ders wijf, en mirfdien nauwelijck bekoorr zijnde in

eene van fijn vijffinnen ; fy by hem, niet hy by haer

,

verfocht werdende , en mirfdien onfeker van de uyt-

komflie , moerende onderruflchen eenen derden tot

hul: . nemen , en aen den felven fijn vuyligheyt ont-

decken, midtfgaders uyr oorfake van oneereinden

felven gehouden wefen, ftorr van den eerften aen-

ftoor daer heenen. lofeph daerenregen een jongelinck,

inde hitrefynerjeughr, geenderlcy behulp rot fyne

fwackhcyt hebbende te verfoecken, maer felfsgedue-

righlijck vcrfogt werdende, en dat van de gene die

macht hadde te gebieden,aen-gelockt door gelegent-

heyrvan rijren'plaerfe, mirfgaders door vaftehope,

nier alleenlijck van nietgeweygerrre werden, maer

felfs van groore vergheldinghe en roe-komende wel-

daetieynrelijckzyndegeverght cngetergr gelijcke-

lick in alle fijn vijfllnnen^ftaerevenwcljjae blijft ftaen-

de als een rorz-fteen midden in'r gewoel van de baren.

Ju da, een ouder broeder van defen lofe^hi fiende Tha-

mar aen den wegh fitten , felfs met gedecktcn aengc-

a De beweeg rcclencn [ofephs in fyncn Sclflbijt,zijn twcedeiley, te weten

borgciiick, en geeftelijck. t *. Sam. 14- 5. c i. Saui. iz. <ii. Saiil. 11. 1. « ï.

Sam. 1 1. 1.

fichte, is infgelijck ter neder gedrcven.uyrinbccidin-

ge alleenlick , iy ware daer gcfetcn cm lufl: re plege.

Lorh, fondcr gclichre , in her duyftere des nachrs , en
deufigheyr van dronckenfchap , ïijn dochrers ontrent
hem gevoelende, isonbefuylclelick wechgcruckt. /o-

y?/'/; daerenregen, door fonderlinge krachr des Gee-
rtes,heefr mer uyrnemende kloeckmoedighcyr,Vlees
en Bloetjcught en Vreughr,jae her ganfche heyr der
verdorvenrheden, nier alleenelijck verwonnen en
overmeeftcrr, maergekerenr, geboeyr, en alsgevanc-

kclick ren roone gevoerr.Voor befluy r:war een voor-
rreffelijckenman (feyrereen Our-vader) was lofephl

die , voor een flave verkochr zijnde , vry is gheble-
ven-, geminr zijnde, nicrgemalren heeft

j gebeden
zijnde, niet verbeden wert > gegrepen zijnde, ontvlo-
den is.

Wy hebben goet gevonden defe onfe oeffeninge

liever by gedichte re doen,als anderfins:Eenfdeelsom
dar de omftandigheden, en by-naeft de ganfche faken
ons ror een poëfiefcheen aen re leyden. Anderldeels
om dar de fonderlinghe bewegingen, die haer in defe

gefchiedeniliè verroonen , met berer acrr nae de poe-
tifche maniere van fchrijven , fcheen verhandelt te

konnen werden. Wanr gelijck her geluyt door de
engre van eenig rromper ofte Ichalmeye veel fcherper

uyr-fcherrerr, als ofher inde openeluchr los daer hee-
nen wierde uyr-geblafen:foo dunckt ons dat foodani-
ge bewegelijckeinvallen , gedwongen en gedrongen
zynde in de nauwe regels der Dichtkonfte, met meer-
der krachr uyt-berften, en dieper dringen in de oorcn
en gemoederen van de toe-hoorders en lefers , dan of
de Iclve met een wydeenongedwonge maniere van
fchrijven daerhenen ware ge Helt.

Eyndelijck hebbenwy geoordeelt dicnftigh te zijn

voor d'eenvoudige de middelen enbcwijs-redenen,

van wegen het Vleefch by gebrachr, ( alfoo der fom-
wijlen vcrfcheydenin cengefpreck vervarer zijn}met
cyfter-lerrcren op de kanr aen re reyckenen , en we-
derom, daer de felve bydcn Geeft beanrwoort wer-

den, mer gclijcke cyffcr-letteren den Lefer aen re wj^-

len. Als by exempel,neemt dat Sephyra. in een gefJDreck

(^dat is, mer een gevolg fonder darrer lofeph tuflchen

fpreeckt}dry, vier, ofte meer redenen voorftclt, daer

door fy lofeph foeckr re verlocken, foo hebben wy elc-

ken middelin haer gefpreck mer een cyffer-letter aen-

geteeckent, te weten den cerften met de cy ffer-lettcr

i.den tweeden met 2.en foo vervolgens, enwederom
op elck pund, foo 't felve by lofeph wert beantwoort,

op de felve order de cyffer-lettcrs daer by gevoegt:

fulcxdattyemantgelefen hebbende het voorftelvan

Sephyra^en\^'ï\\cnde. weten hoe het felve ten deele of-

te in't geheel by lofeph wort tegen gefproken , die en

behoef r maer re lerrcn wat getal datter op de kant

ftaet , en foecken dan in de antwoorde van lofeph op

her felve geral de wcderlegginge.

Defe oefleningcgunftige Lefer, werrU.E.met de

vorige nieuwe ftucken, die in 't groore voor defen

noyr en zijn gcdrucktgewecft, wederom toegefon-

denj gelieft de felve eens foo te handelen, alsdeByen

op dcfcn Somer-tijdt de bloemen doen.

Suyght over ddenhejlenfm ,

Gelijck de Bye j ntet als de spin.

VER-
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Tujfchen lojeph ter eener^ en ^otiphurs Huys-yrouwe ter anderer^tjden

j
gelïjckFlaVitcs ïofephui

i

loodfche Ht^ory-fchrtper , defehe hefchrijft in het derde Capittel des tweeden 'Boucks

yan de Oudtheydt der looden.

Ociphar, een Egyptifch man, die

Pharaonisovcrfte Keuken-mee-
iler was , kochte lofeph van de
Koop-lieden , en hy hieldt hem
eerlick en wel 5 en liet hem in de

vrye konftcn neerftelicken oef-

fenen, en verforghdc hem met
'^etenendrincken rijckelicker als

andere knechten: ja fette hem ten laetften over iyn

huvs-houdinge. Én lofeph nam dele goetdadigheyt

met danck aen : doch foo en vergat hy om fynen je-

genwoordige nederigen ftaet niet lyne aenge boren

dcugtfaemheyt , maer bewees metter daet dat wiji-

heyt onder tegenfpoet nieten befwijckt, foomen die

anders recht, en niet alleen ter tijtdes ghelucx ge-

bruyckt.

Enfynsheeren wijf, om lyner behendigheyt , en

fchoonder gedaente wille , wert met hefde tegens

hem ontftekcn , enliethaer voorftaen dat hy lichte-

licken foude te bewegen zijn wel-luft met haer te

plegen, wanneerfe maer haren wille hem openbaer-

de , jae dat hy oock voor een groot geluck foude ach-

ten, wanneer fijns heercn vrouwe hem daeromaen-
iprake. Doch ly oordeelde hem meernae fynen je-

genwoordigenflaet, als nae d'oprechthey t lyns ede-

len aerts : en hier op ontdeckte fy hcni haer begeerte

,

enverghdehem om by haer te ïlapen. Maer lofeph

die floegh haer dat af, en hieldt voor een grootc

fchande , haer in fulcker faken te wille te zijn , welc-

ke tot groore fchande en na-deel van den goeden man
fynen heere fovide dienen. Daer toe vermaende hy
haer oock van haer boos voornemen af te ftaen, en

feyde, dathyhaerin fiilckefaecken nimmermeer te

wille en foude zijn : datfe afIbude leggen de hope van
tot haervoornemen te geraken, en datfy,fulcxdoei>

de, hare boofe begeerten lichteiijck foude doenvcr-

gaen : hy wilde liever lyden al wat lydelickis, dan
haren wille te vervullen . En hoewel een knecht hem
tegen de wille fyner vrouwen niet en behoort tefet-

ten, foo is nochtans ditwerck foo fchandclick , dat-

men fich fulcx niet en behoorde te onderwinden.

Nae dat haer dit alfoo ontfeyt was, foo is fynoch
te vyeriger geworden, en meende even wel lofeph

en foudet haer niet weygeren; mits welcken,alfoo de
onbehoorlicke liefde niet op en hieldt , fo vcrfocht fy

'tten anderen maelaen hem, op hope datfe hem ten

leften meynde daer toe te brengen. Als daer nu een

hooge feeft voor handen was, het welcke oock de
vrouwen plegen te houden, foo heeftfe haer tegen

haren man gelaten als offe kranck ware, en begafhaer

aen eenftilleen heymelicke plaetfe j ea fochte daer

doo oorfaecke en gelegentheyt om lofeph te gewin-

nen : En alsfy hem alleen bevonden hadde , fprack fy

hem aen met veel fachte en fchoone woorden , meer
als oy t te voren,en feyde:Het ware veel beter geweefï,

dat ghy van den beginne aen mijnbegeeren niet eil

haddet afgeflagen , maer na mijner beliefte my te wil-

le geweeft , aengefien ick vrouwe van den huyfe beri,

en my door uwe liefde ibo ganfch hebbe in nemen ea
overv/iiinenlatcn,dat hoewel ick hier de vrouwe befi

nochtans genootlaeckt werde u te komen vléycn. Is

nueenigewijsheytinu, foofuidy my noch heden tfc

wille zijn, en wederom vergoeden wat ghy voormaels

uyt onverllant verfuymt hebt : Ifl: u dacrom te doen
gheweeft, dat ghy wilt ghebeden zijn, foo doe ick

nu dat felveveel vlytiger als oytte voren, want ick

my daerom fieck ghemacckt hebbe, enuv/e liefde

hooger geacht , dan alle vreugde deies feeft-daeghsi

Sooghy voormaels ghedachthebt, dat hetmy niet

ernft en is gheweeft , ibohebtghynulichtelick'te be-

kennen , datick nietbedriegelickerwijfe met u ghe-

handeit en hebbe , aenghefien ick in mijn voornemen
beftandigh blijve. Daerom foo mooghdy nu de aen-

gebodene welluften ghebruycken , en haer, die u ten

hooghften lieft, te wille zyn, het welcke u in ahde-»

re faken oock nut en goet zyn fal ; anders foo moet
ghy mijne toornigheyt en onghenade verwachten ^

wanneer ghy u uwe vermeynde kuysheyt liever laet

zyn , als mijne gunftc. Dat fuldy oock fekerlijck we-
ten , dat uwe eerbaerheyt weynigh helpen fal , wan-
neer ickü by mijnen manverklaghe, en fegghe dat

ghy my hebt willen verkrachten : en wanneer ghy
fchoon met waerheyt omme-gaet , foo fal nochtans

Potiphar mijne woorden meer ghelooven als de
uwe.

Maer Jofeph en liet hem door alle defe woorden
(^diefe oock met tranen beveftighde} geenfins bewe-
ghen, noch met dreyghementen verlchricken, dar
hy fyne kuysheyt licht achtede : en haren wille dede

:

maer bleefbeftendigh, wilde liever alles lijden en ver-

draghen, danoneerlickheytmet haer doen, en dat
volbrenghen, daerom hynaemaels in een feker ver-

derven komen mochte. Vermaende haer wat haer

ampt was, en wat de echte plicht en ghetrouwig-
heyt vorderde : en feyde dat haer aen fulcx rheer be-

hoorde ghelcghen te zijn,dan aen fnoodeen vcrganc-
kelicke welluften , daer op altijt, van weghen dc^ vol-

brachten wcrcx , rouwe en leetwefen votght , en daer

A'an de fchade niet wederom re rechten is. Soo moe-
fte fy oock altijdt in forghe ftaen , dat de gedaene
fchande niet uyt en quame:foofy doch daer-en-te^

gen de liefde en bywooninge harcs mans , ftil en fbn-

der fchande, ghebruycken konde, en daer by voor

B 3 God
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een vrccdfamiehc en vro- te bcvleckcn , en al fchoon vergeten heeft op wclckcrGodt en de mcnfchen

lickeGewiffe mochte behouden. Dattct oock veel

beter ware datiy by hacreere bleve, en hem alsce-

ncn rromven dicnacr in aller ondcrdanigheyt fijn

werck doen liet , dan dat hy wetcnlchap hebbc van

hare fchande en oneere , als daer inne mede deel heb-

bende. Dat het oock veel beter zy, ecner goeder Ge-

wiÜèn, en der ceelijckcr wercken hem te vertrooden,

dan, naedatde Ibndc gefchietis, tevergeefs te ho-

pen datfe verfwcgen foude blyvcn.

Met defc en dierg^lijckc woorden vele , foo ge-

dachte lofeph defer vrouwen de oneerlijcke liefde te

benemen , en haer van haer boos voornemen weder-

om op den reghten wech te brengen : macr fy hielt

hoe langer hoe heftiger aen. En naedcmael ly met

woorden by hem nieten konde verkrijgen, en vorder

geen middel en wifte om hem daer toe te brenghen,

lbo floegh iy de hant aen hem' , en wilde hem met ge-

wcltdwingendathy haer wille doen mocfte. Alsnu

lofeph, yverende over fijn eere, uyt de kamer fpranck,

en den'rock, dacrbyfy hem hieldt, achterhem liet,

foo verdroot het haer feer dat fy gemift hadde, en

moeflc in vreeie ftacn , dat haer man fulcke boeve-

ryevan haer foude vernemen, foo namfy voor haer

/ö/f//? vallchelick voor Potiphar te beklagen,^n haer

alfoaenhem tewreken vanwegen fynes hoogmoets:

endachte, alscen hftige vrouwe, dat het haer profij-

tclicker ware , eer te klagen als hy : Daerom foo fat fy

ganfch droevigh en onluftig. En hoewel alle haere

droeffeniflè daer uyt was komende , datfe hare dertel-

heyt met lofeph niét en hadde konnen volbrengen,

foo geliet fy haer doch alfoo , als quame alle haren on-

wil en toornigheyt daerhenen,dat hy hare vrouweUc-

ke eere hadde willen benemen en berooven.

Als haer man nu wederom t'huysquam, en van we-,

gen harer treurigheyt verfchricktc , en de oorfake ha-

rer droefteniilè weten wilde, foovingfyaen over/o-

/^/^ te klagen , en feyde , Och lieve man ! ghyenzijt

niet weertdatghy leven foudet, wanneer ghy uwen
fchandelijcken knecht niet fijn wel verdiende ftrafïb

aen en dcdet , als die gefocht heeft uwc echte bedde

wyfe hy in u huys gekomen is, en wat groote welda-

den ghy hem hebt bewefcnvcninplactfedathyaltijdt

danckbaer tegen u hadde behoort te zijn , foo heeft

hyhem aen u echte bedde verfondigct, en een fulc-

ke fchande op een vyer-dagh, en dat inuafwelcn,

met my willen volbrengen, waeruyt wel te mereken
is , dathy fynenfchijn geheel ongeïijck is , en dat hy
tot noch toe macr cene geveynlde eerbacrhcyt ge-

hadt en heeft, aengeficn hy u als fynen heer heeft

moeten vrecfen : en dathy nu alfoo ftout geworden
is, datisalufchuldt, om dat ghy hem den toom ibo

los gelaten hebt, veel meer dan hy aenu verdient

heeft, en dan hy felf heeft derven hopen : want als hy
gefien heeft dat ghy hem al u goet vertrout te rege-

ren bevolen , en hem over al de oudtfte knechten gc-

fet hebt , foo heeft hy gemeynt dathy oock recht en
macht hadde fijn dertelheyt met u huyfvrouwe te

drijven. Tot meerder verfekeringe van hare befchul-

dingc, foo toonde fy oock den mantel, de wekken
hy hadde moeten verlaten , als 1)' hem foo hardt ver-

fochte.

Potiphar liethem door des wijfs weenen bewegen

,

geloofde' t gene lyfeyde, en aen hem oogenfchijne-

lijck vertoonde , en gafde liefde fynes wijfs lbo veel

toe, dat hy de faken vorder niet en onderfoch teoprees

fijn vrouwe dat fy haer eerlijck gehouden hadde , gaf

den lofeph onrcght , en wierp hem in de gevanckcniA

ie, daer innemende boos-doenders plachte leggen.

En het geviel hem oock felve wel, dat hy een fulcke

vrouwe hadde, en gafhaer dat lofen degetuygenit

fe,datfe eerlicken en vromelicken aenhem gehand^it

hadde.

lofeph beval fijn fake God den Heere , en was niet

befwaert hoe dat hy hem verantwoorden foude , en
deganfchehandelingevan denaenvang totten eyn-

de vertellen ; maer lede de gevangeniflè en dat ge-

welt met gedult, en troofle hem daer mede dat God
de Heere d'oorfake fijns lydens, endewaerheytfelfs

bekent ware:wiens goedighey t en voor-fbrge hy oock

daer nae metterdaet heeft gefpeurt.

V E L T^



VELD T-T E Y C K E N,ALLE
EERBARE lONGE LIEDEN TOEGEEYGENT.

Hy > die hier fipt een dier met
flijck omcingelrleggen

,

En pey ft in u gemoec,wat dattec

is te feggen

,

Komt opent u vernuft,enftaet

een weynig ftil >

Hier onder wertghefeyt, wat

ditbeduydenwil.

Ghy Het in defen ring een van de netfte dieren

,

Reyn over fijn gewaet, reyn over fijn manieren

:

Ghy fiet in delen ring den witten Armehjn

,

Genegen uytter aertom niet befmet te zijn.

Het flijck omvangt het beeft,daer is niet uy t te raken,

Offijn geprefen bont moet tot den dreck genaken >

Doch, mits het reyne dier dit boven al ontfiet

,

Soo A-altet in de praem van honger en verdriet.

De keus is wonder fi:herp, het moet voorfekerftcrvc,

Ofanders fal het flijck fijn witte vacht bederven.

Sier, wat een reyner aert. Het beefi: in defen noodt,

Gaet meteen vaft bcfluyt , en kieft de bleecke doot.

]Men fietet even ftacg fijn reyne leden mijden

,

Om, als het neder-valt, niet in het flijck te glijden

:

Daerleyt het kleyne dier ter aerdenuytgeftreckt,

En geeft fijn lede fuchtom niet te fijn bevleckt.

Dit is een eygen beek, gefchildert naer het leven

,

Van Jofeph onfcn helt in defen bouck gefchreven

;

• De bloem van fijnen jeugt en is hem niet foo foet

,

Als hem een fuyver hert, en reyne ziele doet.

Hy, fchoon door vuyle luft: geweldich aengevochten

,

Staet vaft op fijn verfec, en temt de quade tochten

;

Onkuyshey tranft hemaé, nog blijft hy buyté fchant,

Hy leyt als in het vier, noch wert hy met verbrant.

Hy fiet een jonge vrou, tothemalleen genegen,
Hoofs,geeftig,wonder fchoó ; hy laet fig niet bewegé.
Sy biethem teftens aen, luft, vryhey t, goet, en eer >

Hykiefteen reyn gemoct, en wevgcrt even leer.

Sy roept, wy zijn alleen; v/at fal ons wederhouwen .'

Hyantw'oort, onfen God kan alle dingbefchouwen

;

Sy roept, de man is wech, het heek is van den dam.
Hy antwoort. God is hier, en blijft al even tam.

Sy roept, de foete jeugt raet u enmy het minnen iHy ann,voort, buyten echt en moogdy niet beginnen.
Sy roept, bluft mijnen brant ; ick ben temael verhitj
Hy antwoort,'t is een walg wanneereen vrouwe bid.

Sy roept,du bift een flaef, in mijnen dienft gebonden

;

Hy antwoort, niemant ftaet ten dienfte van de Ibndé.
Sy Ipout als vier en vlam, en is gelijck verwoet >

Hy antwoortjgeé verdriet en quelt een reyn gemoet.
Sy tiert

; hy blijft gefet. fyki>ft,hy wil het lijden;
Sy vloekt;hy bit denHeer.fy clreygt,hy gaet ter zydé.
Tenleftengnjpfetoe. Siet,wat een ftout bcfluyt!
Hy laet fijn mantel daer, en ftrijckt ten huyfen uyr.
O eerbaerjongelinck, die midden in de baren

,

Die midden inde kracht van uwe groenejaren
Het vleefch hebt overhecrt ! ó haven van de deugt

!

O vader van de tucht ! ó Ipiegel voor dejeugt

!

Wie kan, gelijck het dient, u weerden lofvermelden?
O rots van ecrbaerheyt ! óJofeph, helt der helden

!

Wie prijfe, na den eyfch, u vorftcfijck gemoet >

O rechte campioen ! ó ridder, weert gegroet .'

Ick hoore niet-te-min een deel venvaende fotten

,

Ik hoor,'k en weet niet hoe,met onfenjofeph Ipottenj

Men noemt die reyne ziel, een herte Ibnder moet

,

Een tortfe Ibndcr vlam een ader Ibnder bloet.

Bedaert u, blinde jeugt, en vat het ftuck ter degen

,

Gy dwaelt,eylacs!gydwaelt,engaet verkeerde wegé.
AchI't is een lichte faeck,wanneermen wert gevrïjt,

Sich met een vrye loop te dienen van den tij t

.

Het IS een hchtefaeck, het oog te laten vallen

Ontrent een fchoone vrou, onii inde luft te mallen

:

Het is een lichte faeck, het ongetoomde vleys
Den breydel af te doen, te geven fijnen eys.

'

Het is een lichte facck, verlocktdoorrijckc gaven

,

Te koelen fijnen brant, lijn eygen dorft te laven

,

Sijn eygen luft te doen. Het is een licht faeck

Gunrt', vryheyt.goet, en eer te krijgen met vermaek,
Maer die, wanneer het vleys met fijn gehcele krachté,

Komt dringen op de ziel, en prangen ons gedachten

,

Die, feg ick, dan verwint, enftaende blijven kan,
Dat iseenhooghgemoet, een helt, een dapper man.

Men



Velt-tcycicen aller eerbarejonge lieden.

Men roemc, wat men nviI, van onverfacgdc finnen, Lact dan het fchamper volk iiyc vollen monde blafcn

Van vorftclick bedriif, van fteden in te winnen j
Hacr llimmc gcckerny

; laet alle fpottcrs rafen j

Geen ndderlick gemoct en kander hoogcr gaen

,

Ghy ftelt, HoUandfchc jcugt, u dit exempel voor

,

Als in fijn eygen ïiert de luft te wedcrftaen. Niet tot een inoodc rpof,maer tot een eeuwig fpoor.

S E L F-S T R Y T,
D A T I S:

K^^JCHTIGE 'BEWEGIKCE
VAN

VLEES ^N GEEST,
Vcrtoontindeperfoonenvan /o/f/>^en TotipharsYLuyS'Wou^vc ^ als

hy by de felve wert verfocht totOver-fpel.

INLEYDINGE.
LsTotifbars(jemaeU door yeelderhande lagen ^

^

Hadm en dangeproefi aen lofeph voor te dragen ^

T>en brandt van haergemoet , en datfe , [onder yrucht ,

JA(ji dic]^ih hadgel{Iaeght , en menighmaelgefucht ,

i
Geeft e^fen'^el den moede in 't min/ie niet "ï^erlooren;

'

<iSA^aer , hebbend' in haerfelf bequamen tijdtgehooren ,

En , met een/Iimmen treck^^ yerfonden haergefin ,

Spant, beyd' inlijfen geejl, haergantfcheJ^achtenin,

gelijc{eenmachtigh Tor/l, die^ metyergeeffche tochten ,

Een "welgelegenfchans?m meermael heeft beifochten ,

"Biedt alfijn l^echten op , en^ ?neteennieuTi>geTi>eltf

VFil mee/Ier ^'jn yan ali's , ofblijven in het 'ï>elt.

Soo gaet het it^ijfte Ti>erck, Sy hadde n>aergenoomen

Een plaets , daeï , tfijjier tijdt, de longman moefte h^omen^

En alfe daer alleen fagh haren lofeph/iaën ,

Fingh , met eenfoeten lach , aldus 'er reden aen.

«Gener59. T^.

ir.

b Het gebeurde

opeenen dagh,
dat Joleph iji'c

huyigipck om
lijn werck te

doen , en niec

een menfch van
den gelinne des

huyles en was
daer by.

*S E P H Y R A.

Oe lange , moedig Qjiant , faPt uwen
tros behagen,

^ p-rrn L5' Datickmijn hertcn-leetvooru falko-

3 \r^M Si "^^" klagen ?

Voor u fal dag aen dag verfchynen,

metootmoet,

Gehjckmcn voor ccn Prins, ofvoor de goden doet ?

Hoc dat mijn brandigh hert in hoogcr lullen ftcygert,

Hoe dat u koel gemoctmct meerder kragtenweygert,

* Alfoo noemen wy hier Potipliars wijf; en nadien 'wy gccnen naem van

liacibydc Oude envinden, gtbruycken wy dan dcfen , by eenige nieuwe

fclnyvers ('k en weet niet van waer) acngenouien.

En ftoot my voor hc t hooff.dies ga ik druypen heen

Gehjk een vryer doet , die loopt een blaeuwefcheen.

Woont dan inuwen geeft foodanig wreet begeeren

,

Dat ik met lankfaem vier allencxkens moet verteeren

Mijn bloet,mi)n innig bloet,datommijnhcrte drijft,

En maerom uwent wil noch in fijn aders blijft?(men,

Bedencktcenswatgydoet.„Tcnisgcengunfttenoe-
„Alsyemantmctgcprageenwcldactmoetbckoemêj,

„Want datmcn lange u\t met fmeckcn heeft verfogt

„Al krijgmétfchoon om nietjtisdiergenoeg gekogt.

„Wil yemant vollen dank van fijne gunftontfangen,

„En late die hem bidt niet al te fcer verlangen

,

„Ik houd'alleen den menfch goet-aerdig en beleeft,

„Die haeft vcrbedcn \\ crt, en tijdeheken geeft.

Hac



S E L F-S
Hoe meugdy, fteenig hert,lioe mcugdy langer ftrevé

Om aende groene jeught de breydel los te geven ?

Hoe nreugdymy ïo lang met droefheyt Hen vervulc?

En meteen liegen fin misbruycken mijn gedult?

Wat leyt u geellig brem,van's avonts tot den morgen
Geduerig om-gevoert met veelderhande forgen ?

Waer toe den vryen loop van uwen blyden lin

Gehouden in bedwangh, geweygert aen de min ?

Hoe kander eenigh ding de jonckheyt beter voegen,

Als by eenjonge vrou te foecken lijn vernoegen ?

Te Ipreken montaen mont,te Ieydenmetter handt,

Een, die haer ganfche vreught aen u alleen verpant ?

„ I .Het is een eygen aerr, een yder aen-geboren

,

j,Te laten lijn gemoetdoor mmne-lufl: bekoren

:

„Geen menfchen hert ib dom,lb onbeleeft,en koel

,

„Dat niet en kieft een lief,dat niet en foekt een boel.

„Het is een eygen aert, gellort in alle dingen

,

„De botten van dejeugt met krachten uyt te dringen,

,,Geen lant foo onbe\voont,geen lbo verw oefte kuil

,,Daer niet en gaet in Iwangh de Ibete minne- luft.

a Als in de lente-tijt de fucht om voort te telen

Daclt van den Hemel af, en komt op aerden fpelen

,

Het kruyt rijft uyt den gront, door hare foete lucht

,

En uyt het kruyt de bloem,en uyt de bloem de vrugt.

Waer defe nieuwejeugt haer eens komt neder fetten,

Daer wert het ganfche lant gekroont met violetten,

Met myrten, en camilj het fchijnt dat alles leeft

,

Wat hare foete geur maer eens befpoey t en heeft.

Indien ter eyger Itont haer vocht beftaen te raken

De boomen van het wout, des winter drooge ftaken

,

Grijs van den kouden rijm, kael van de feilen wint

,

-Stracxis het dorre velt het fchoonfte dat men vint,

Gaet teclfugt door het bofch, de rouwe diere fpringêj

Beweeghtfe maer de lucht,de wilde vogels Tingen

:

Genaeck tfc maer de flrant , al het befchubde vee

Blaeft bobbels 'm de fchuym, en huppeltop de zee.

Bekruyptfe da démêfch,wat maiefthy kromme fpron-

Al lag hv plat ter neer,hy wertom hoog gedrongê (gé
Hy oefent lijn verftant , al is hy plomp en rou

,

Al is hy luy en traeght de hant gaet uyt de mou j

Alishy maer een kluts, hy leert beleefde ftreken.

Al is hy dom en fl:om,de liefde doet hem fpreké:fmint
Wat dienter meer gefey t? „Niet eer voor datmen
,,Verfchijnt de Ibete tijt, die jeugt en vreugt begint.

„Al watter manne-kracht voelt in fijnjonge leden

,

„Helt, mette ganfche tocht van fijn genegentheden

,

„Naer delen ibeten brant^ en tragt, van hier ofdaer, .

,,Te]ocken in fijn net een geeftigh weder-paer.

Hoe groot is u geluck, dat boven ander lieden

De lietïelicke min u komt haer gunfte bieden

!

U maeckt haer bont-genoot! u,die,om haer genugf,
U leven dagen langh, niet eens en hebt gcfucht.

2.Van dat, uyt fwartenijtjU broeders u verkochten,
En't Midiaenfche volck naer't rijk^Egipten brogten,

Van doen ben ick u vrou, en Pottphar u heer >

Een man die niet en acht als wint van ydel eer,

Genegen tot het hof, en vorftelicke laken

,

Genegen om altijt tot hooger ftaet te raken

,

Een hooft van groot beflagh, een ongeruften aert

,

Die, om geacht te zijn, noch lijf, noch leven foaert.

Al eer de Dageraet haer liefteUcken wagen
JMctroofen heeft bekleet, haer peerden in-geflagen

;

1 Dat de Potten in de volgende eeinven>cn lange nae de tijden van Jofeph,
met de namen vanVenus en Cupido hebben willen te Vennen geven^noenien
wyhietniet een eenvoudige rondigheyt, als fprekcnde in de tale van dien ou-
den tijt. Sticht om -voort te telen. Ghelijck oock de voorneemfte wijs-gierigc dc
Jicfdeaiet anders feggen te wcfenjaU lult tot vooitbts{)oing,e fynes lerts.

T R Y t. I
Al eer het eerfte licht fijn eerlle llralen fchiet i

Al foeck ick in het bed de man en ifièr niet.

Hy is al in de weer : hy doet hem hcht ontfteken 5

En gaet alleen fijn hooft met leien fitten breken

,

Blijft in een diep gepeys,fockt,overdenkt en fchrij it

Tot hemden hoogen dagh tot hooger laken drijft j

Dan gaet hy naer het hof^ betreet de groote falen

,

Daer niet als iwarcn laft en moeyten zijn te halen

,

Hier blijft hy in den raet, tot hem de ganiche kop
Rookt,als een oven doet , en draeyt gelijck een top i

Van daer flucx na dePrins,hiermoet hy weerde finné
Gaen letten op de pees,en op een nieu beginnen
Te leggen oor aen hooft : hier iil dc befte man

^

Die,mette gaeufte ftreeck, den Koning ftreelen kan;
Tis noch al niet genoeg ; dan gaet hy voorts beforgert
Koft voor het hof-gefin, voor heden ende morgen j

Soo datter niet een uyr is van den ganfchen dagh

,

Daer hy met vry gemoet fijn adem halen mach.
„Ellendigh hovehnck, een llaefvan alle flaven

,

„Die naer eens anders trek geduerigh hebt te draven i

j,Die niet een beet en nut,als op eens anders imaecki
, , Lae t daer des hofs beflagh,en doet u eygen laeck

.

Als Potiphar aldus van eerften tot den lellen

,

De handen heeft vol wercx,de kop vol muylè-nefteni
De finnen vol gepeyns,Ick,zijn vergeten wijf, (drijf.

Wcnfi:h,voor foo hooffchen man,een ander tijt-ver-

Ick wenfch(en naer my dunkt vry met gewiflè reden)
Nietin'den flaep alleen mijn nachten te hefteden

,

Ik wenich.nadien de man fo ftaeg te hoofmoet zijn

,

Hem by des Koninghs bed,een ander in het mijn.
Wicn ick hier toe verkies, dat heb ick u voor delen

,

Gcluckighjongelingh , tot meer-mael aen-gewefen

;

Mijn oogh en decdick fien heeft u,voor eerft,gefey tj

Wat voor een heeten brandt in my verholen leyt.

5,Wanneer u vicrigh hert gevoelt fijn eerftewonden j

„De finnen zijn verftrooy t, de tonge leyt gebonden,
jjDe geeftcn zijn bekaey t en van de vrees gevat,
„Het oog,allcenhctoogfpreektik en weetniet wat;

Ick weet ghy hebt gefien mijn overfijdfche ioncken.
Voorlopers van den brant en eerfte minne-voncken>
Ick weet hetjongelingh : ick weet ghy hebt geleti
Wacrom ick, nu en dan, u riep omtrent het bedt -,

Ick w- ttghy hebt al lang, oock eer ik heb gefprokert^
Alsm^ «-ter handt gevoelt al wat my heeft ontbroken 5

Noch heeft 'et u behaeght, dat ghy u foo geliet

,

Als ofghy niet met al en wift van mijn verdriet^

Vont ick u eenigh ftaen, ofneer te zijn gefeten

,

Daer niemant ons bedrijfen hadde konnen weteri ^

Ghy vloot in haeften wech, by-na eer ghy mv faegt i

Al ofghy, van de plaets, met Hagen waert gejaegt.
5". Hier door is my de geeft fo hevigh aengedrongen i

Dar beide fchaemten vrees zijn uit mijn hertgeipron-
Dies heb ik my verkleent,uit liefde,tegé regt, (^genj

Te bieden mijne gunft, te bidden mijnen knecht.
Maer ofick mijnen brandt al niet en heb geiwegen i

Soo kan ick evenwel u finnen niet bewegen

;

Want wat ick heb gelucht, gcfprokenofgeklaeght,
Ghy laet 'et henen gaen als of jet niet en iaeght.

6. Kan dan mijn innig vier, mijn lonken, iugten, ipre-

In u vervrofen geeft geen ibeten luft ontfteken > (kéy
Voorwaer, dewijl u hert door woorden niet ontlaet i

Soo fal ick vorder gaen, en komen totte daet.

Maer neen, ick houdet vaft, ghy fult u laten raden

,

En onfer beyderjeught met ibete luft verladen

,

Wel aen dan,vrolik hcrr,en ipeelt niet meer de beeft,-

Omtrent een aerdigh lijfen dient geen ftuere geeft.



S E L S T R Y T.

J O S E P H.

\U At gacruaen,Mev-rou,my weder hier te proeve,

Eiijdooreen nicu verlbek.u dicnaerte bedroeven
lek ben, meralle kracht, voor u,en uwen man

;

Maer uwen hill te doen, ick biddc fwijghter van.

Ghy hebtin u allecn,dat meer als hondertmenfchen,
AV't ganlchcr herten gront,van Gode Ibuden wenfché
Ghy zijt een edel bloem, een peerei van een vrou

,

BlijFt eerbaer (^watje doet} en uwen man getrou.

„Ofwel een foet gelaet, bcleeftheyt van manieren

,

,,En heushevtin de fpraek, een jonge vrou vercieren
j

„Indienle lijckewel haer eere draeght te koop

,

„Soo iflèt cnckel niet met al den ganlchen hoop.

Ghy, van foo grooten huys, van vorilelicken bloede

,

Van lijflbo wonder fchoon, foo hooge van gemocde .,

Gy huys-vrou van een heer,vr)'^ meerder als een graef

Te worden tot een boel vaneen geringen flaef

!

Eenbyfet van u knecht I wat foujegaen beginnen?

Waer gli j t u broos gemoet.^ wacr uwe domme finnen.'

Hoe.'lal heteêl vernuft,de woon-plaets van de deugt

Nu werden overheert van uwc kriele jeught ?

Sal u verheven geeft, een richtfnor van de reden

,

Een ziele van de ziel, een moeder van de feden

,

Een voefter van de tucht, nu werden uyt-geblulT:

Door op-gedreven fcliuvm van ombefuyideluft ?

Ach.'datu gacnde raaekt,en zijn maer vijfe droemen,

Alaer tochten van de jeugr.gykontfelichtbctoomen,

Indien ghy (na den eyich} met uwe feylen twift

,

„Een brant, die eerfl: bcgint,wert lichteHck geflift.

,5Wie fich van vuyl bejag wil houden ongefchonden

,

3,Moet heftig weder-llaen't beginfel van de fonden^

j,En, van deneerftenafdathare wortel Ipruyt,

,,De taken neder-flaen, de fchoten roeyen uycjj^i

„Want fomen niet en lluyt der fonden eerfte ftuypê,

Menvoeltie door den menfch,gelikeenkanker,kruy-

a,,En waflèn in de ziel tot een gefette llam : (pen

„Dus fchut (gehjkmen feit) de fchapen voor dé dam.

j.Wie dadehk bedwingt denluft en hare grillen

,

Kan,fonder groot beflag, fijnherte weder ftillen

,

Dies iflèt alderbcfl voor een die quaUck mint

Te roomen fijn gemoet foo haeft de lufl begint.

Dan fchoó gy wacrt gencygt{dat niemant fal gclové}

Door foo een korte vreugt u eer te laten rooven

,

Soo hebje lijckewel den man niet dieje foeckt

,

In my daer woont een geeft, die alle luft vervloeckt.

Soud ick mijn cerbaer lijf, mijn weerde vat , befitten

In uyt-gclaten drift van onbefchofter hitten ?

Soud ick,door weelig bloet vcrvoert,gelij k een beefl

^Doen wat de lult bevalt, tot nadeel van den geeft ?

Sal een van Abrams ftam, die Godes heylig wefen

\Vt al den woeften hoop des werelts heeft gclefcn,

Geheyligt totfi)nvolk,en, voor der aerdengront,

Gekoren tot fijn erf, geftelt in fijn verbont ^

Sal een van Abrams ftam, en fone der genade

,

En ecrft-gekoren helt uy t Goddehcken zade

,

EenKonincklickc vorft, een uyt-geborenpant

;

Nu zyn een cygen flaefvan vlccfchelicken brant ?

Salick tot vuyl bejag ge bruykendefc leden,

Daer in het reyn verbont des Heeren is gefneden ?

Sal ick, op eenen dag, verliefen ziel en eer ?

Ick biddc lieve God gehcngtetnimmermeer.
1 .Maerwat eé vrecmt befluyt.'God heeft in alle dingc

Geftorteeneygen kragt, om voorts te willen bringen
« Als dcbegceiliklicyt ontfanjcii hcei't,baert ly de Tondelen de fondejal ("y

volbracht i?,brcn2t de doot voort, /tfcot.t.i?.fcSoudc fuiken man als ick ben,

tlicdcn : feyde de goede Vorft Neheniii. Nth,6.i u

Een macckfel fijns gel!Jck,gact pleegt dan u bejag.
Ghy fiet, dat u bclUiyt hier geenlins telden mach.
Wat poogt u liftig hert, door af-gercchrc ftrcken,
Vuyl koper onder gout onsin de vuy ft te ftcken .»

i

Men fiet u flim beleyt, en wis gy zij't verdwaelt

,

Daer is geen vuy Ie luft van Gode nccr-gedaclt.

'Tis waer dat onlè God heeft van den aenbe<?innc

,

In menfch, in vee, in vifch geplant de foete minne :
'

En dat hun in't gemeen als doen is aengefey t j

A\^ert, dooreen vruchtbaerzaet, opacrdcn uyt-o-e-

Maer als het edel dicrdemenfch begon te levé,(brciri

HeeftGod hem tot behulp een wederpaer gegeven,
i

Vlcefch van fijneygé vleefch.en been van eigen bc«5,

En heefter by gevoegt j Ghy ti^ee en zijt maer een.

„Het heffelicke Ibet, dat reyne finnen wenfchen

,

,,Is maer een enkel paer van twee gehefde menfchcn}
„Een dcrdci wie het zy, en paftcr niet met al

,

„Al waermen mint, en meent , is rsvee een vol getaJ.

„'Tis God, die man en wijf,als met fijn eygen handen
„In reyne min verplicht, en hecht metevgcn banden
„Ditonverfcheyde paer :'Tis God, die't echte bedt
f„Heeft met een eygen merk verfegelt en belet.(der

„Wie fchent dcsHeeré werk.^gewis,té waer geé won-
,,Dat God met vlammig vier, met blixem endedon-
,,Metallerly gevaer d'echt-fchenders over-viel,(^der

„En denite metter daethaer God-vcrgetenziel,
j.WieGodes tempel fchent,die wil God weder Ichen-

„Af-nemen alle gunft,den fegen vanhem wenden(dé,
„Verv^uUen meer en meer (gelijckmendikmael fiet)

,,Het lijf,met vreemde quael; de ziele met verdriet.

,,God is een reyne geeft, van onbevlekter oogen

,

„Hoe foud'dat fuyverLicht den vuylen brant gedogé
„Van'tonbefuyfdevleefch.^hoefoud'desHecréftraf

„Oyt van de boeven gaen, van hoeren laren af i*

„God woont in onfengeeft,de geeft in onfe lijven j

„Wie falder YUy Ic luft in Godes huys bedrijven ?

Wie falder voor het oog van fijnen grooten God

,

Verachten fijn bevel, vertreden fijn gcbodt ^ (gen

2.'Tis wacr,gelijk gy fegt,mijn heer heeft ganfche da-

Een pack van fwaer gewicht op fijnen hals te dragen;

Ivlacr dat dacrom de vrou mach flaen van achter uyt,
\

En '\Sy nae mijn verftant, geen redelijk befluy t.

Hoe } fal een fuynig man met ganfcher herten woelen

Tot voorftant van het huys,en'twijfhaer luften koele?

Sal yemant, nacht en dag.fijn krachten fpannen in

,

En fijn aelweerdig wijfverflempen het gewin ?

Sal Potiphar in' thofnaer hooge ftaten jagen?

Ghy in u eygen huys uw eer te koope dragen?

Hy vricnt fijn van de Prins? en gy van uwen knecht?

Me-vrou(met u verlof3dit hevet al te flecht.
'

„Laet yemant buytens huys fijn hert en ganfche Icdé,

„En wat hy kan en weet, in fijn beroep hefteden

,

„So 't onder dies de vrou maekt binncns huis te bont,

„Daer is geen ponipé aen,het fchip moet in dé gronc.

,,AVaet baet eé neerftig man?geé winft en kander vcfi-

„Indien het dercel wijfhaer leden geeft ten befté:(tê,

,,Alwaereen kriele vrou haer geyléfchootontfluyr,

„Daerisgeenhouwenaen,'twilal ten huyfen uyt.

„Al wat een man vergacrt,dat kan eé wijfverftroeyé>

„Al wat een man verfpaerc,dat ka een wijfvcrmocyé, I

c God heeft niet veel, maer ccne vrouwe gefchapcn: en den rr annebevolen

den wijve, en niet de xvijvcn, aen te hangenrSoo is dan dele eetfteinlettingbe i

des houwclick alleen maer van eencniiüi en eene vrouwe, Genei". 2. 24. "fin
|

al ift dat Mofcs defc woorden ftcit byAdam gefproken te 7 y n.fo « erdcn noch-

tans de felveby Chrifto (Maith 19- 6.) Gode toegefchrcvcn, waer uyt men
Tcrllaet dat Adam aldaer door Gods ingeven, ofte dooreeneu Prophetifcheh

eecft gcfprokcu heeft. Sict X.Cer. 6. 16. ^l-b. ^. }l.F*ttl\ti in^Wotis.

«Al



SELF-STRYT.
„Al wat een man bcjaeght, al is de winfte groot

,

,,D3t kan een hitlïg wiji'doen imelten in haer fchoot.

„Laet yemancwaer hy wil,tot hooge (laten koemen,

„Speeltiijngemael de beeft, foovalter niet te roemen:

„Wat ifiètvan de mans? haer eer, enganfch bedrijf

„Hangt acn het fnootfte deel van eenig dertelwijf.

„^.Telwijgen mettetong, tefpreken metteroogen

,

„Sijn faken, in't gemeen , die niet te veel en doogen

:

„Dies wie in fijn gemoet is van een goeden gront

,

„DielVijge metter oog, en fpreke mette mont.

Tc ficn op u geficht, hetoogh daer op te fetten

,

Gertaegop u gelaet te loeren en te letten

,

Is uwer maeghden werck, die zijnder toe gcfet

;

U oogh is haer een peyl, u woort is haer een wet.

Een knecht,in tegen-deel,heeft fijn geficht te keren,

Al waer hem wijft en fl:iert de goede wil fijns heren >

Dat moet fijn baken zyn, in alles wat hy doet

,

Dat is de vaite ftcr, daer hy naer feylen moet.

Dit heb ick foo betracht, mijn Hcerc fait getuygen

,

lek wil tot aller ftont nae fijn bevelen buygen j

Maer met een los gebaer te loeren op me-vrou

,

Ick weet dat dit mijn heer niet wel bevallen fou.

Wat gaet u acn mc-vrou het oog te laten fchicten

Op dmgen die u lufl:, doch niet en mach genieten ?

Wert u hctwccligh vleysgcprickelr van de jeugt

,

Gaet daer gy fonder fchant u luften boeten mcugt.

Ghy had u van't begin behoort te weder-houwcn
Met foo een kriele fin u dienaer acn te fchouwen,

En doen gy wert gewaer een vonk van defen brant.

Te keeren u geficht, te toomen u verfi:ant

,

Gy weet, ofweetjet niet, ghy dientet wel te weten

,

Dae Eva,'t eerfl:e wijf, haer cerft-mael heeft vergeten

Door haer nieus-giengoog,datheeftlcwech gerukt.

En ons, haer deerlijk zaet, tot in de doot gcdruckt.

„Hetoog,alleéhetoog,kanganfchdcmenfchontruf-
„Het is een open deur,een in-gank van de luft:en>(ten,

„Die, fondergoet beleyt, die venfters open doet

,

„Krijgt, ligter alshy meynt, een diefin fijn gemoet.
4.'Tis waer, ick heb getracht met alle vlijt te mijden.
Op dat u los gemoetmy niet en vont befijden

In kamer ofprieel; ick weet te wel, ick weet
Hoehchtdatfichdemenfchin cenigheyt vergeet.

„Geloofcet : eenigh zyn heeft al te groote krachten

,

„Het kan'/k en weet niet hoe)vervoeren in gedachte,

.
,,En wecken op een vier, al waret fchoon geblufl: -,

„Eenheymelicken hoek, een hol vol quadelufl:.

,,Soo haeli de broofe menfch,alleenlik metfyn beydê,
„Sich ywers nedcrfet, hy laet hem licht verleyden

:

„Dus v/ildy zyn verloft van lufi: en malle pijn

,

„Soo neemt geduerig achtom niet alleen te zijn.

Heeft vleefch u Schaemt enVrees geradê wech te ftie-

Soo hcbdy wccl;i gejaeght al wat u fou vercierenjfren,

„Want fchoó eéjonge vrou met gout behangé gaet,

„'Tis al maer water-verw, onbreekt haer dit cieraet.

„God heeft en eerbaerRoot,enAngft,met bleyke ka-
„Bevolen nagt en dag ontrent de vrou te waken:(^kê,
„Dicsals het vrouwe-volk die fchutters niet en acht,

,,Soo is haer tcere fohoot een poortc fonder wacht.
Noch oog, noch klachtig woort,kan uwe faken fi:ij vé.

Dus, Wildy zijn geraen, foo laet u voordel blijven

:

Want hoe ghy vorder gaet, en onbcfuyfder malt

,

Hoe dat u dwaes gebaer my des te min bevalt.

Wel aen dan voor befluy t, en laet de malle ftuypen
Van d'onbedachtejeugt met verde u bekruypen -,

},De luft wert in't gemeen met droeve pijn befuert

,

„'t Is ver het belle geck, dat niet te lang en duert.

S E P H Y R A.

AL hebdy mijn verfoek nu mcermaelsaf-geflage.

De moet is even groot; ten fal my niet vcrtragc:
Ik ben noch die ik was.,,'tZy dat men jaegt,ofmint,
,,(Ick wetet noch van outs) die aen-houd,overwint.
„De kcy wert van den drop allengfkensuyt-o-cgeten,
„Het fi:ael wert door de lucht.en metter tijt verlieten:
„Al valt een eycken boom nietjuyft ten cerflen flag,

„Hy buygtfijnrteile kruynop 'teynde van dendao-.
Ghy weet ick ben de vrouj dies mach ick u gebieden.
En wat my wel bevalt dat moet voor al gefchiedcn

:

Ghy zij t om geit gekocht, en in mijn dienftgefetj
U lijfkomt u niet toe, mijn wil is u een wet.
De vrou kan niet een ding haer kncgt tevooren leggê,
Dat hy aen haer bevel, met reden, mach ontfeggen.
-ïWel doet dan mijn gebod. En wacrom foudy niet ?
Al wat ons eygen is, ftaet onder ons gebiet.
U gantfchelijfis mijn, ick machet ja bederven

,

Ick machet(foikwil} eenwreededootdoenfl:erven:
En mach ick, naer mijn fin, beileden het "-eheel j

Soo mach ick des te meer gebruycken ydcrdeel.*
Ten ftaet u geenfins vry u tegens my te fetten

,

Ten fy dat ghy met een gaet buyten alle wetten

,

Endefeslants gebruyck, naer alle landen recht'
Doet yder wat hy wil met fijn gekochtcn knecht ï

Het had u wel gevoeght, indien ghy my voor defen
Had liefd', als u vriendin; en eer, als vrou, bev/efen :

Maer dit is nu voor-by,dien mif-flagh is gefchiet

,

En hoopt maer,zijdy wijs,d'een feyl op d'ander niet.
'Thceft u miflchien gedacht,datal niijn voorig woelé
Alleenlick heeft gedicnt, om u den pols te voelen ;

AUeenUck om te fien hoedanig dat gy waert

:

MacrnceniCn achtmy niet van foo bevcynfden aert.
Indien u dat belet, gy moogt u vry verhoeden
Tc dragen in den geefl: foodanigh quact vermoeden

,

Ghy kontjwanneer ghy wilt,vcrnemen metter daet.
Dat beyde lijfen ziel voorjofeph open fiaet.

Daer wert op defen dag,voor mannen ende vrouwen.
Te Memphis op het flot, een groote feefl- gehouwen.
U heer is daer in vreugt , en meefi: het ganfch c^efin

:

Maerick,dic niet en acht alsuwe foete min,
Ick heb den ganfchen dag als fieck te bed gelegen, b
Om,vooreenhooffchefeell,metuvermack te plegen:
Mijnheer ftont heden op, ick bleefalleen te bed;
En 't isnog evenwel geé koortfe die my let: (wonde

Gefonthcytmaektmy fiek; „Een vreemden aert van
„Heeftjeugt en weeldig bloetde menfen toegcfondé
,,Die woelé ons acn 'thcrt,haer eygenfchap en kragt
,,En heeft nog(fo my dunkt)geêméfche regt bedagc
Voor my,ik fpreke ront.'kenweet niet van haer wefé.
Dit weet ick al te wel, dat gy my kont genefen

,

En dat mijn koorts hierm van ander koortfcn fchilt,

Sy moet verdreven zijn alleen van die fy wilt.

4. Komt Poriphar in huys, ick fettet op een ftenen

,

Komtjofoph daer ontrent,mijn weedom is verdwené.
Mijn lijfis fonder pijn ; maer 't hertc ley t en jaeght.
Ick ben gefont en fieck , al naer het u behacgt.

Nu,koeltdan mijne brant,vervult mijn foet verlangêj
En laet doch mijnen geeft niet meer in twijfel hangen;
Schep,lieve, fchep eé nioet;en dient u van de vreugt,
Daer in de iuft beftaet van ons gehelejeught.

a De Heeren van Lijf-eygene ofgekochte flaven, hadden recht over de fel-

YC van leven en doodt.

b De gefchiedeniiredefer faken wcrdt van Jofephoin het 3. Cap. vanfijn
2. Roeck, van dcoudthcydt der Joden, verhaelt, foo als wy defelve opden
naeoj van i'effc^c*! hier uivoeren jgclijckdclefcr ter fclyerplaetfe fien kan.

5. Laec
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5. Laet varen diep gepeys,en voeght u tot verblijden >

Wat Ichateteenig menlch , datycmant van ter zijden

Een aerdigh druyfien pluckt , en met vermaken eet,

Als ilcchts hy dien het racckt de dicftc niet en \vect.

\\'at mach u trots gemoet veel op u vaders roemen ? a.

Ten iflèr niet lbo brcet, ick hebbet al vernoemen.

lek weet, foo wel als ghy, al watter is gefchiet,

't Lant daer u vader woont, en is lbo verre niet. h

lek fie.ghy gaet den gangh van al de vreemdelingen

Die van haer vaders huys vertellen grootc dingen.

En allmen dan het ftuck eens ondertaften fal,

Soo vintment ilccht genoeg, ofdickwils niet met al.

6. Watlhccftdic groote Vorft,uyt wiengy zijt gelpro-

Niet fijn manhaftig zact wel elders uyt-gegoten? (ten,

Niet Agar, fijne maeght, bezijden afbedcckt,

En, buyten echte trou, den Ifmaël verweckt ?

Een macgt van dit gcweft, c die heeft hem fo bevallen,

Dathy,nu out engrijs.van nieus beftont te mallen, ei

En wert als wederjonck : fict wat een foeten aert

Van vrouwcn,ook van outs,het rijck^gipten bacrt.

/.Maerwie'erfwijgtoffpreektjgymoogt dit ftuk niet

U vaderjacob felfs beflaept verfcheydé wijvé,(drijvé.

Schoon Lea was fijn vrou,de man en had geen deeg

,

Tot dat hy in den arm fijn lieve Rachel krecgh

:

En nog wal'l niet genoegTwee lodderlicke maegden,

Die,ophaervrpuwéwoort,haerfoetémaegdomwaeg-

V'er\'crften fijnen luft: quam Silpha delen nagt,(den,

Soo wert de naefte reys hem Büha toegebracht.

Wat wildy dat ick fegh .^ befiet u ganfche Heden,

Waer hout met eene vrou fich eenigh man te vreden?

Het echte bed wel eer maer over twee geftreckt,

Is, door den langen tijt, nu wyder uyt-gereckt.

DatGod tot Adam fprakjcn wert niet meer gehouwê.

SietlLameg heeft van outsaentwedcrhande vrouwen

(Eer Adam noch ontfliep) fijn lieeten brant gcflift,

En Adams harde rib al doen in twecn gcfplift.

Een yder (fo ick hoor} neemt veel ofluttel vrouwen,

Na dat hy met fijn haefkan eerlick onderhouwen.

Is dit u niet genoech ? foo denckt op uwen Loth,

Die, met een vuylder luft, gingbuytenhctgebodt.

En wie doch heefter oyt des hemels fware plagen

Om lbo een foet bedrochin lijfofgoet gedragen >

Soeckt,waer ghy foeken wilt,daer is geen harde wet,

By God,ofby den menfch , op 't overfpel gefet.

5). 10. Indien men overflaet den loop van onfc tijden.

Men fiet onechte luft met lofle toomen rijden.

E n draven over 't velt : let op het ganfche lant.

Het overfpel, IS fpeU echt-braecke,fonderfchant.

Ten is niet langh geleen,dat Pharo dede vieren

Den aenvankfijnerKroon,na'tpragtighofs maniere;

De Princen al-gelijck, en adel kleyn en groot,

Was,door het ganfche lant,tot dele feeft genoot.

« Dir wert vooreebracht tot wederlcggirghc van dat Jofeph te vooren fich

^e'cyt hadde van Abrahams Stanite lijn,eniiïitrdien, &c.

b Mem phis, ten dien tijde de hooft-ftadt van itgyptcn, alwaerde Conin-

gen haer Hof hielden ,en was maerontient 50. mijlen van Hebron, daer Jacob

woonde, al hoe wel Auguftinusfchrijft van 500. mijlen; hetweick» eenmiU

g-eep i' ; want hoe fouden de broeders van foléph het kooren foo verre met

haren F.lcls glitvoert hebben ^ fonder het 'felve op den wegh te vertcercn ï

JV/frcf».

c Agar, een iCeyptifche maeght. Gmef.ió.i. Eenighe meynen datfe by

Pharao acn Abraham fy gefchoncken, ten tijde hy Saraj'dooc Gode vermaent

zijnde, wederom gj f. Will*dcsf.\6. Gtntf.vtrf. i.

d Dit is het lalleilick gevoelen van de Manie heen,die Abraham en d'andet

Outvaderi bekladden mette ünact van dertelhey t en vleerchelickebegeerlick-

heyt, in het ftuck van dcby-wijven : doch werden van Auguftinus treffelijk

weder-lprokcn , lib. i6.de Ctvitiie Dti. Siet hiernaor in de antwoorde van

Jofeph.

* Lamechisdeeerftegeweeft, die het veel-wij vighhouwelick heeft inghe-

Toert, nemende op eene mael te wij vc Ada en Zilla. Ctmf. 4. 1 9.

T R Y T. \
Mijn Heere was gelaft,vr.n 'sKonincx weegh te letten

I

Hoe datmen yder een ter tafel moeftefettcn,
j

Naer cyfch van fijnéftaet.Hicr waerdy med' ontrent,
j

Enkkhadaldendachhctooghopugewent.
;

Mijn plaers was boven aen,daermeeftalPrincenfateni
j

Ick hoorde decs en geen eerft heuflclickcn praten

Van al des werelts loop; maer na den derden dronck,
i

Sprack yder over hoop, foo dat de fale klonck.

Hier onderwont hem een van 't overfpel te fpreken.

En hietet foet bedroch, en noemdct hooflche ftreken
|

Kort-wijhgh voor de jeught : en fpotte mette geen.

Niet die het quade doet, maer die het heeft geleen . 4

Hy was (gelijk my docht) een van de fchamper gafté>

Die wonder zijn geneyght een yder acn te taften

:

Hy ftroyde ganck op ganck veel rancken in de griel,

Daer van ickjhier en daer,een ftreek oftwee onthiel.

'K en weet niet hoe het komt,dat na eens anders vrug-

Wy,metcendieperluft,verlangenenverfuchtcn(ten

Als naer ons ey gé goet: 'k en weet niet wat ons jaegt.

Dat ons eens anders vee , meer als het ons behaeghc.

„Geen menlch en heefter trek te drinken uyt rivieren

„Diemeteenquiftighnat voor onfe deuren fwieren.

5,Waerom wert nutce fpijs fomwijlen niet gefocht .'

„'tisaltekieyneugeltdaeromfy wert gekocht.

,,Setyemantaen een boom vol liefFehcke peeren,

„Al wat niet hoogh en hangt, en fal hy niet begeeren

:

„Men acht geen leeghgewas,aliflct noch foo goet-,

,,Hetfruytfmaektalder-beft,wanneermen klimmen
Set in het hoender kot een vat vol koré-grané, (moet.

Ghy fult u eygen aert fien in den aert der hanen,

Wantfchoon het dertel hoen mageten met gemak

,

Noch fchraeftet in de ftofen laet den vollen back.

„Wat fuyr en bitfighis, dat doet de fpijfe fmaken >

„'tIspeper,zout,azijn,die goede faucen maken

:

'

,,Geeft kinders foeté koek,en vrouw€ nieuwen moftj
|

„Wat op de tonge bijt, is rechte manne-koft.

„DcCioepervintvermaeck, wanneer hyfoete beten,
(

„Ontfutfelt aen de koek, mach in het duyfter eten j j

,,En foo ghy vraeght , waerom hy defe kueren doet ? \

„Hy feght,met vollen mont,geftolen brootis foet. b
.]

In 't kort,hy wift foo veel hier op by een te halen, (len \

Dat my een krielen droom in 't hooft bleefliggen ma-
|

By naeft den ganfche nagtjdies wert ik doen gewacr, 1

Dat ick meer als de koft gedragen hadt van daer. j

Hier leerd' ick alder-etrft het overfpel verklecncn, ;

En dacht , 't is niet foo quaet gelijk de lieden mccneni \

„Al iflèt vry wat vuyl 't gunt darmen drinckt oFeet, ;

„Watfchatet aen de menfch wanneer hy 't niet en
\

(weet.
I

I O S E P H.
I

i.T TOutop, het is genoeg :laet afvan my tcquellé}
,

|~J Al woet de ganfche zee,eé rots is met te vellé:
li

Want naer een lang gewoel wert anders niet rerrcgt, 1

Alsdateen dnftigh fchuym is eyndevan't gevecht,

„De befte raet van al, om Ibnden te beletten, >.

„Is van den eerftcn afeen vaft belluyt te fetten, 'j

,,En met fijn eygen hert te maken een verbont,

„Van noyt een vinger breet te wijeken aen de fond* : :

a Belleforeftbeklaeeht hcm,opfckere plaetfe,dat te fijnen tijde de faken in
'

eenige , felfs Chriften fovcn , foo verre verloopcn waren, dat het overfpel met ^

meer als voor een hooflche geeftighey t gerceckcnt en wiert : En dat het flimfte

van al is (feyt hy) als de fake in 't openbaer komt , (oo wert de gene die het on-

.

gelijck lijt meer befpor, als hy die het feive doet : uyt welckleelickmifbruycfc •

de ge^-oonlickekhim p-namen, van Horcn-drager, Koeckoeck,endiergelijc-

ke , gefproten lijn. Vaftemerck-teeckencn vandeverdorventheytdereeuwe.

b 'Sy (te weten het ontuchtigh wijf) fpreeckt tottcn dwafen , De gheftolcn
i

watercnzijttfoetjcnhetvctborgenbrootiinoodeljcj;, Pto'j. 9.17

1



SELF-STRYT.
Ik ben vaiiGod geleert met vleeïch en bloec te ftrijdé,

Niet voor een reys alleen,maer ftaegen t'allen tijden

,

Tot dat de booVe fchoot van 't fchadelicke zaet,

Vertreden van de geeftjniet weder op en gaet. a

Dit heb ick lbo betracht, en daer op wil ick wercken,

Ickweet, degoedeGodfal my hierin verftercken,

Ten eynd ick ftaende blijf, en trede mette voet

AUvatter voor gewoel ontftaet in mijn gemoet.

2 . Tis waer,gy zij t de vrou : daer voor wil ik u kennen,

Mits dat ghy kent u man, en nieten tracht te rennen

Daer ongetoomde jeiight, enquadeluftghebiet.

En iprecckt niet al te breet, ghy zijt u eygen niet.

Schoon u dit fpel behaegt, mijnheer is niet tevreden
;

Ghy zijt meeftres van my, niet van u eygen leden,

Niet van u eygen fchoot,noch van u eygen eer

;

Ghyzijt(ick kent} mijn vrou,maerPotipharuheer.

En nademael ghy weet de rechten uyt te leggen,

So bid ick u me-vrou, vergeet doch niet te leggen,

Dat, naer dit eygen recht, ,,eens yder echtewijf

„Is vrou van haren man, niet van haer eygen lijf

Begeerdy metter daet u woort te lïen voibringen ,

G hebiet wat eerlick is, en niet als goede dingen ;

Want foo u fnoot bevel met recht en reden vecht,

Soo ben ick buytendwang,al ben ick uwe knecht.

„Geen flaefen is lbo verr'in dienftbaerhey tverbondé

^jDathy behoeft te ftaen ten dienfte vande fonden-,

„Dies alller heer ofvrou iet fchandehks gebiet,(nict.

• „Een knegt doet vollen dienfl:,fchoonhy en doetet

„Ghy dwaelt, indien gy meynt,dat yder mette faken

„Die ftaen in fyn gebiet, mach alles doen en maken
„Nadattethem gevalt.geenmenfch heeft dit gelag,

,,Dathyverkregengoettotquaetgebruyckenmach.

„Daer is het gantiche lant ten hooghften aen gelegen,

„Dat yder een fyn goet, door wettelicke wegen,

„Verkrijgh en oock bewaer : dat is het rechte wit,

,,Waer op een yder menfch al, wat hy heeft, befit.

Me-vrou, onthout dit woort, ghy fuUes u bedancken,
„Gebruykt te geener tijt u knegt tot qiiade rancken,

„Ofanderfins, indien ghy delen raet veracht,

„ Al wat ghy hem ghebietfalwefenfonder kracht.

„Alsyemant, die u dient, ueere moet bewaren,

„So moogdy fyneii hals met geenen dienft befwaren

j, Ais die hem wel bevalt ; offoo ghy 't anders doet,

„Hy lal ü goeden naem vertreden metten voet

:

„Hy fal door al de ftadt, opwegen cnde ftraten,

„Noch flimmer als het is, van uwen handel praten-,

„Dus foo ghy zijtgeneygtom wel te zyn ghedient,

5,Maektnoit van uwen knegt u heymelicken vricnt.

3. Ick heb in mijn gemoet geen luften willen voeden,

Maer niet(^gelooftct vry^uyt enig quaet vermoeden-,

Daer is geen menfchen fchrik die heerft in defê geeft,

Ick ben voor mijnen God, en niet voor u, bevreeft.

4. Dat u gefonden mont weet voor u man te hijgen.

En is niet als te pluys
;
ghy mochtet beter fwijgen.

„'Tis mcnigmael.gcfien,dat die den fieckaert maekt
Wert met een -^vare plaegh van Godes hant gerackt.

y. Hoe los rolt uwe pract ! ik biddc, „leert u wachten
„Het fchcndigh over'jicl fJichtenfaeck te achten-,

„Denkt dat een fnoode boeffteelt aé een eerlik man
j,Dat hy, fyn leven lanck, niet weder geven kan.

„Ick ben genoeg geleert,dat onder alle fonden, (^den

j.Die 's menfchen hert begaet,geé vuyler wert gevon-

„ Als drift vant dcrtel vleys,maer't llimfte nog van al

- 3,Is yemants echte vrou te brengen tot een val.

« Die volftandig blyft tot den eynde,fal falig worden , Matth. 24. 14.

Apocal.2.20.

<«,,Hetonbefchofrerotvanal devuylicheden, ^

,, Als vyandfchap en twift, gaet buyten onfe leden,
j

„En fcheyt hem van de menfch -, wanneer hy dit be- 1

„Alleen de boofe luftals binnen ons bcftaet: Tgaet, i

,,Die kruipt door ganfch het lijfva hoofde totte v-oeté i

„Men voeltfe door het merch en al de benen wroeté,
\

„Geen zenuw ftater ftil, en niet een eenigh deel i

„Is inden ganfchen menfch,dat blijft in fyn geheel,
|

5,Soohaeft als dit vergifkomt over ons gekropen, \

„Ons krachten ftaen bekayt,ons geeften lijn verfopen, !

„Wy leggen ganfch en gaer in vuylicheit verfmacht, \

>,Wy fmelten in de fond', ons lijfis enckel dracht.

Sal ick dan in den arm een overfpeelfter vaten,

En zijn, met lijfen ziel, van mijnen God vedaten ?

Sal ick gaen jagen nae mijn ongefchicicte luft

,

En maken mijnen geeft bedroeft en ongeruft >

Sal yemant lofeph fien in overfpel gevonden,
\

Een pomp van alle quaet,een goot van alle londen, '

Van vuylheyt een maras, daer in de flinimen aert
;

Van allerley vergift te lamen is gepaert .? h
j

Neen daten mag niet fijn,'ken kan'tin my niet vindéj

„Tis beter door den geeft de tochten in te binden,
\

„Te houden in bedwanck het onbelliy fde bloet,
j

Tekicfenvoordelufteen onbefmet gemoet.
j

ó.Laet afeens anders doen hiervoor den dag te halen,
|

„Exempels gaen te los, en menfchen konnen dwalen^
jWy ftaen op Godes woort, c dat is een vafte wet,
\

„Dat moet ons richt-lhoer zyn,dien regel is gefet, i

De dactvan Abraham kan t'uwerbaet niet ftrecken,

„Men mag geen eigê vuil metyemantsfeyl bedeckë. ^ '

Hy heeft geen ander vrou,geen anders trou befmet,
;

Geen valfchen crfgenaem m yemants goet gefet : •

Hy heeft door vuyl bejachfyn Sara niet bedrogen,

Maer is door haer beleyt tot dele daet bewogen: e 1

Hy heeft door krielen brant fyn nieren niet verhit, ƒ !

'1 uytbreydenfynesvolcxwasfynvoornaemftewic. •

a De Heei-e bewaert de onrechtvaerdige , tot den dagh des oordeels, -

om geftraft te worden ; doch aldermeeft die nae den vleeiche wandelen
in onreyne begeerlickheden. aPetr. 2.9. 10. '

b Overfpel is een groote fonde : Hoe foude jk fiilck een groot quaet

doen, feyde Jofeph, Gen. :;9. 9. Jae behelfl: in iich 6. andereYonden. j

Te weten , i. Overtreedjnge van Gods ghebodc. 2. Schendinghe des

houwelicx. :;. Befmettinghe desLichaems. 4. Invoeringe van verkeerde
^

kmders. f . Öntvreemdinghe van wettige erftenifie.
i

6. Verweckinge van Godes gramlchap over landen en fteden.
'

c Te weten dat God te vooren gefproken hadde, aennopende de eer*

fte inftelhnge des houwelicx, Gen. 2. 24.

d OtTchoonbyeenigeSchryvershecghebmykderby-wyven, mits-

gadei-s het veel-\^'yvlg houwelickder Ertz-vaderen, op verfcheydenma- -

nieren wert verfchoont , en als gheoorloft werdt voorgeftelt. 1 . Ofte als

vcor de Wet gefchiet zynde , gelyck / nibiof. bb. i. de ^^trah. cr.p. 4. en •

Durandus, infentent. 4.cap. 33. n.eynen. a.Oftedoor heymelickinge- '

vcnGodes, gelyck het gevoelen is van Perrez. in cap. Gen. i(5.dil"p. i. ?. :

Ofte om dat hier door fekere verborgene gehcymeniire is voorgebeek
^

geweefl: , daer van gefproken wert Gal. 4. naer de meyninge Ambrof.
i

b. I. de Abrah. cap. 4.. 4. Ofte om meerder voorteelinge van k.nderen , ,;

als acngewefen wert door Auguft. lib. :; . de Dodrina.clirifl:. r. Ofte om-

;

dat fulcx doen ter tydc wert gefeyt gebruyckelick geweeft te zyn, mede
,

naer de meyninge Aiigiift.ter felver plaetfen. Soo is nochtans fonfes oor- ;

deels) voor hetgefontfte gevoelen te houden , dat fulcx inde Ertz-vade- •;

ren zy geweeft een m.enfcnebcke fwackheyt, nochtans alfoo dat de felve
^

hier in niet en fondighden teghens haer ghemoedt , maer alleenlick,
|

uyt onwetenheyt , als fulcx ten dien tyde haer by Gode noch niet geo-

penhaert zynde. EnalilTetfoo dat God het feke niet uytdruckelick en

heeft veroorloft, foo liTet nochtans fulcx , dat God door een goedcrtie-
,

ren en vaderlxke oogh-luyckinge in ftilheytfulcx genadelickm de felve '

heeft voorby gcgaen , gelyck den Apoftel'in een andere ghelegentheyt
\

feyt, dat God de tyden der onwetenheyt overliet , Aft. 17. verf 30. Wil- ,

let. ad IV cap. Gen. Num. ^.
'5

e Hy heett betracht niet fyn eygen luft, maer fy nswy fs begeerte -. hy
]

heeftfe (te weten Hagar;van haer ontfangen, niet geeyft.Auguft.hb.20.
\

deCivit.Dei. cap.2,-.
\

f Hy ghebmyckte-, feyt Auguftin. met meerder tucht veel vrouwen ,
••

alfmen nu eene doet: en eyndelick befluytende, O wat een Vooitreffelic-
,

ken man ffeyt hy ) die de vrouwen mannelick wift te ghebruycken , fyn
'

huylvrou foberhck, fyn dienft-maegt gehoorfaemhck, geene onmatebk,

lib.' 16. de Qvit. Dei. cap. 2).

A 7. Wat

!
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7.\Vat brengdy lacob voort, en diergclijcke laken?
^

Ten dient met om het Ituk der vrouwen goet te maké.

„HecftGod hetmannevolkcen voor-regt toegeftaé,

„De reden wijilet uy t, ten gaet geen vrouwen aen,

„Wilycmant meteen wijfverlcheyde mannen paren,

,',Gecn moeder heeft de magt een lêkerkint te baren

:

'

„Geen kintcn kandcr zyn, datecnigh feker man,

„Met bilUck onderlchey t, lyn vader noemen kan,

Des kan u loo;, beley t met een exempel geven,

Dat oy t Hebreeulchc vrou, door vuyle lull gedreven,

Haer onbevlekten fehoot, hacr trou en rcchter-hant

Meer als aen eenen man, voor delen heeft vcrpant.

Heeft Sara oyt gereyt,tot Abrahams bedroeven,

'Kenkriigh by ugeen kint,ick wil het elders proeven?

Neen dat is noyt gebeurt, daeris geen reyne mont

Die ovt lbo fcllaem rprack,en mm de dact beftont.

lek RacheUchoon beluftom kmt te mogen dragen,

Haer leven oyt vervoert tot dele Tnoode vlagen?

\Vy weten al dat neen : noyt hecfter echte vrou

By'ons lbo w ij tgereckt de banden van de trou.(ken?

S.Watmoogdydanvan Loth volmondig komé Ipre-

Ik weet,een vroom gemoetheeftmedclyngcbrekeni

En als het Ibndig zaet maer krijghteen kleen begin,

Daer kruyptet voort en voort, en wortelt dieper in.

In Loth was geene l\ii\(a), ghy fuUet noyt beweeren.

Dat in den goeden man was eenigh quaet begeeren.

God lelfsislyn getuyghi want, omlyn vromen aert,

Wert hy,een eenigh man, uyt al het lant gefpaert.

H . had voorhemgeliende vreefelicke voncken,(kê:

Waer door,en huys,en hof, en vee,en menfch verfon-

Noch had hy nader-hant vermift fyn weerde vrou.

Hier door lagh fyn gemoet verfopen in den rouv

Om al dee> fwarédruk van hem te doen vcrfchuyvé,^

Nam hy tot fyn behulp het lap van focte druyven.

Doch mitshy wat te veeldronk vanhetkrachtignat.

Is fyn vervoerden geeft van dronckenfchap gevat.

HierinhceftLothgefaclt,diesheefthemGodgeflagé

Met deuficheyt van breyn, en onbefuyfde vlagen.

Met doofheyt van verftant, lbo dat hy nieten wift

Waer in hy,dooTden dranckjfich felven had vergift,

„Wanneer de fwackc menfch totfondé wertgedrevé

5, Befijden wil en weet, dat wil hem God vergeven j

„Hy die ons herten kent, als vader van den geeft,

„Let op des mcnfchen wil, en weegt die aldermeeft:

„Maer met gcflagen raet,en voor-bedachte ftreken, c

3,Te rennen na den brant,daer voor is niet te fpreken:

„Zyn jcugt te hitfen op,de luft te voeden aen, (ftaen.

,.D'at ka noch voor dé Heer,nog voor dé menfch be-

Ghy hebt, en tiit,en ftont, u faken t' overleggen.

Noch fpringdy buy ten Ipoor, en laet u niet gefeggen>

Loth wift niet wat hy deed,vermeeftertvan dé wijn.

Ghy liet, en kent het quaet, wat fal u onfchult zijn?

a Daer wert verfclieydcntlick. ghevoelt van de fake van Loth , waer

van het £Tcibndftc is, n.i de meyniiigc Caietani

:

tDatLochganfchniet en heeft eeweten watter gefchiet was : en

dat foodaiiigetaken (fchoon het gebniyck des verftants in den menfche

wert belet) echter konnen werden volbraclit.

e Dat hy door Goddelicke befchickinge foofeer metten wyn isbe-

fwaert geweeft , dat hy van alles met en heeft geweten. Andere, dat hy

niet lbo fcer door den wyn is overvallen gheweeft , als om fyne onma-

tigheyts wille vanfjode is geflagen met den geeft van dommigheydt , en

ongevoelickhevt ; waer by enige voegen.dat hem fulcx te meer is over-

komen ter oorfake van fyn ongeloovc, overmits hy den Fngel, eerft op

den bergh,en daer naertot'Zoar over fyne behoudeninc met gelooft

en hadde. f^^iUm. Hoe het fy ; de dronckenfchap heeft Loth bedrogen,

en de wyn heeft verwonnen d-;n geenen die Sodoma niet en heeft kon-

nen overwinnen -. droncken zynde is hy door vlammen der vrouwen ver-

brant,die, ais hy nuchteien w'as,de fulpheren vlammc nier en heeft ghe-

raeckt.Ghelyck feer wel hierop aengemerckt heeft Hieron. 'Tisdaerom

noodigh fich te voegen naer hec feggen des Apoftels , K^ibf/? y. i8- En

tdrmkf met drotKken tn wijn,tvicr in Qvsrinet « j miKT »m w/ des geej}es.

T R Y T.

„g.Gydwaelt,indic gymeyntdatGoddcvuyle vaten,

3, Vol onbelchoften brant,hceft Ibnder wet gelaten,

,,En Ibnder rechte ftraf, de wetten van de trou

,,Zyn juyft op eenen dagh gclchapen mctte vrou. a

Des Hcercn reyne geeft haetalderley gebreken -,

Maer laet fyn grammen moet noch boven al ontftckcn

Op overlpel, bedrogh, en flaet met Iwaerder hant

Den uyt-gclaten tocht van de fenvuylenbrant.
Heeft met de boolè luft verweckt de lelie baren.

Die over ' t hooglte top der rotfcn is gevaren,

Tot boven in de lucht.'wert niet het ganfche lanr,

Om defer fonden wil, een water Ibnder ftrant?

HeeftGod aen menlch en vee yet anders willen iparê.

Als eenigh kleyn getal van wel-gevocghde paren ?

Al 't ander vuyl gelpuys, een ongetrouden hoop
Is met de felle vioct gebleven in de loop.

Is dit noclr niet genoegh ? ick wil u vorder leeren

:

Het is wel eer gebeurt, Dat Abram quam verkeeren
Hierin des Koningh hof, met Sarailyn gemael.

Al-waer hy wert getoeft, met yriendelick onthael.

Om l'yner vrouwen wil, die hy fyn iuftcrnoemdej
En als geheel het hofvan hare Ichoonhey t roemdcj
By Pharao den Vorft, wert fyn verdwaelde fin .,

Door geyle luft geraeckt, ontftcken van de min.

Doch ais dejonge Prins de vrou had laten halen.

Liet God op ganfch he t huys van uwen Koning dalen

Een ongehoorde plaegh, een onbekende ftraf, ^

Tot hy aen Abraham lyn vrouwe wedergaf, (wen
Plaegt God eé grooté Vorft,die flcgts ter goeder trou-

Inluftheeftaengefien defchoonheit van de vrouwen,
Wat fal de ftratre zyn van lbo een loole knecht.

Die, met opfetten wil,fyn mcefters eer bevecht?

Als Abraham daer naer nae Gerar wasgetogen,(gen}

Heeft God dé Vorft aldaer(fchoon dat hy was bedro-

Niet inde droom beftraft,en metter doot gedreygt,c

Om dat fyn kriele geeft tot Sara was geneygt?
Siet watghcftrengerwoort ! Abimelechfalfterven:

Noch wil ick boven dien het ganfche lant bederven.

Indien ghy niet terftont de vrouwe weder fenr,

Gelijck ghy die bequaemr,gaef, fuyver,ongefchent.

God wil dan(foo gy het} geen overfpel verdragen,*

Ten kan oock nimmermeer een eerlijk man behagen:

De Vorft vanGerar lelfs,heeft met een vollen mont
Het overfpel verklaert te zyn een groote fond: d

En lbo ghy draey t het oogh ontrent de verte weyden,

DaerJacob en fyn volck een machtigh vee geleyden.

Ten kan te geenen tijdt by yemantzyn ghetooght.

Dat Hebron Ibnder ftrafhet overlj^el gedooghr,

WasThamernietby-naeftin'tduyftergraFgelbnden,

Om datie buyten echt met kinde was bevonden?

Voorwaer,ten had geweeft doorhet verkregen pant,

Sy Ware voor een hoer gewiflelick verbrant. e

En denckt niet in u felfsj datjuda defe wetten

Wt eygen fin beftontom Thamars wü te fitten,

4 Deinfettingedeshouwelycks, gelyck die gsfchiet is , Gen. 2. 24.

verbiet hy nnotelyck gcvolgh het overfpel ; want twee menfchen , een

vleefch zynde, houden op van fulcks te wefen , foo haeft een van beyde

met een derde een vleefch werdt.

Genef (^.4. en C?enef7. i^
ttn de Hecre plaeghde Pharao met groote plaegcn, en fyn huys

om Sara Abramswyfs wille. Gen. 12. 14. if. &c.

c Siet daer, ghy zyt des doois om des wyfs wille. Genefis 20:30.800

ghyle niet weder geeft , wetet dat ghy des doots fterven moet , en alles

wat uwe is. verf 16. '7.

d Wat hebbe ick aen u ghcfondigt , feyde Abimelech tot Abram , dat

ghy een fulcke groote fonde vvoudet opmyn ryckc brengen ;" Gen. 20. 9.

e Gen. 38. 27. Thamer werdt voor een overfpeelfter befchulcüght,

en by Juda des doots weerdigh gcoordeelt,als belooft zynde met Selach

foone van. Juda, ea mitlUien Ss om overfpel. Willet, 38. cap. Gen.

verf 24.

Hy
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Hy was noch hoogfiic raagt,noch regtcr van het lanr,

Hy molt een u-\Tlpraek doennadathy wecré vanr;/z

Maér wacr toe dient u toch 't exempel onfer magen ?

Indien ghy 't recht begriipt,'ten lal u niet behagen :

Dat Sarah haren man, dat Rachel heeft gedaen

,

Is ganlch een ander llreeck als gy hier poogt te gaen.

Ghy elders eenigh deel van uwen man belleden

,

Die metten ganlchen man u niet en houdt te vreden !

Ghy, uyt beleefde gunll, tewijcken van uw recht.

Die ook uw's heeren deel wilt geven aen de knecht

!

Ghv aen u man een vrouw beneven u te Ichencken

!

^K en lovet nimmermeer,'t en is ook niet te denckenj

Waer pleegter dog een nvijf,wiens hert in luftê weit,

Het voor-recht van de vrouw te geven aen de mey t?

1 1 .Wat poogdy t'uwer baet hier in het fpel te bringen

De rancken van het hof, en praet der hovelingen ?

Ofklap die dees en geen, met ongefchickt getal

,

Wt-fnabbeltin de wijn? ten fluyt doch niet met al

:

Wat .'lal het dertel hofaen eerbaer herten geven

Het richt-fnoer van de tucht, een regel van het leven?

„Neen, neen,wie na het wit van goede zeden fchiet

,

,,Verkeercn niet te hoof, de deugt en woonterniet.

,,'t Gehoor van dwaes geralen foutelole reden

„Befmet een vroom gemoet,verkeert de goede zede,

„Verweckt een krielen fin,geeft fporen aen de fond;

„Owagtu eerbaer oor,wagt voor een vuylen mont!

Maerwat een flimmen hoop,die vreugde ftelt in fake,

Niet loet, maer foet geacht, om datfc bitterlmaken

!

Het moet een leltfaem lpoock,een vrenit gebroetfel

Dat ruft- ftelt in gevaer,en blyfchapin de pijn: (^zijn,

Wech vliegen,llim gelpuys, die niet als in defweeren

En vuylenctterdracht u felven kont geneeren •,

Wech egels^diegeen fmaeck en vintals in het bloet,

Wcch elèls, die geftaegh in diftels hght en wroet

;

Prijft ons geen dingen aen befwaerlik om bckocmen,
Des Ibmers killigh ys, des winters verfche bloemen.

„Wie, met gemeene koft, fijn honger niet en bluft,

,.Die heeft een fnoepers keel vol ongefonde luft.

Waeriflêroyt eenvraetfooholen graeg gevonden,
Die koft, by dees en geenjbequalftert en gelchonden,

Slocht,fonderkieflieyt,op? wie kruypterineen bedt

Daer 't lijnwaet is vcrfoolt , de dekens zijn belmet ?

Een ander heeft den dauw uyt dele roos getogen

,

Een ander heeft het waet van defe druyfgefogen

,

Een ander heeft gefmaekt't verguit van ditgebraet;

Voor ons en bhjfterniet als dat een ander laet.

„Is yemant fieck van jeugt,en wil hy zyn genefen,

„Sijn trooft behoort een maeght , geen anders vrouw,
te wefen

,

„Dien kranke dient eé kruy t vers uyt dé hofgeplukt,
„Niet hy eens anders hant te voren uyt-gedruckr.

„Daer twee metreyngcmoet, enonbevleckte lyven

,

,,Tefamenzyn gevoegt, om ceuwighlbo teblyven,
„Tot dat de bleecke doot haer vafte banden fcheyt

,

„Is ywers rechte luft, foo iflët daer geley t.

3,0 wat een foet vermaeck, daer in dejonge jaren

,

„Twee herten> eens gefint, tefamen komen paren ?

„En hebben, in 't gebruyck van 't onbevleckte bed

,

„Dit voor een vaften trooft; God heeftetin-gefet.

„Maer als een dertel wijf, geneygt tot alle fchanden

,

„Gaetaen eé vreemde pol eens anders goet verpande,

ö Al meyncn eenighe dat Juda een wet maeckre , en dit vonnis uyt
fprack als een Vorft , Rechter , ofte wel als een hooft van den gefmne

;

fo wert nochtans meeft gehouden , fulck gefch et te zyn naer de wetten
van den knde, en met naer eenigh nieu recht by Juda alidoen ingeftelt

,

om vele redenen hier te lanck om verhalen, fietMercer. enjun.opdele
plaetfe.

T R Y T. 7
;

„Daeris geen luft met al:menvlntgeê rechte vreugt
1

„Daer yemant fijn vcrmack af-londert van de deugt.
'

S E P H Y R A.
I

MAerwateenfottéklap.'gy meugtutogten lavé ^

En wy,ellend.'g volk, en Z;jn maer regteftaven
Geboren (lbo ghy meynt} tendienftevan de man

,

i

Die dickmael ons verlbeckt, als hy niet beten kan.

„ I .Ten fluyt^mijns oordeels;nier,dan als de geeft der i

„In welluftheai i\vt;t,de vrouwe uytte bann (nianné
,,Vanallerlcy vermaeck: de vreüght,geiijckdepijn,

;

,.Dientin het echte bed gemeen en een te zijn.
\

Wanneer een eerlijk man lijn dochter gaet bcfteden>
Wat is lijn rechte wit, en fijn voornaemfte reden ?

Iftnietomdatdemaegt, lijn luft, lijn weerde kinc
'

Sou fachtjens zijn getoeft, en liefielijck gcmint?
Ift niet, om dat de man des winters ftrenge nachten

i

Sou, met beleeft onthae!, verkortenen verfachten? i

En met een loet beleyt, en dooreen fachtgebiet,
|

In-brengen vreughten luft, verjagen het verdriet?

„Mijnsoordeels, is de nou van eerften aen gevonden,
„Ten eynde man en wijfin eenen knoop gebonden

j

„Van d'een en d'ander fy, Ibu dragen eenen laft,

,,A en d'een en d'ander ly, fou weten even vaft.

„\^'ie defen ftaer begint, behoort fijnjonge leden,

„Sijnjeught.enganichekragt, gcheelick te hefteden i

,,l"ot alderley vermaeck van fijn verkoren lief,
;

,.En wie het niet en doet, voorwaer het is een dief j

„Hy fteelt de vrouw haer recht,fy moetet ja befueren,
j

„Indien hy fijn vermaeck foekt buvten lljne mueren : i

j.Wanta'lshy buytenshuysbeftee'tfijnganlchejeugt,
]

,,Soo]sfy binnenshuys berooft van alle vreught.
|

,,Dies ftel ick heden vaft, en vry niet fonder reden

,

i

„Dat yder echte man van boven tot beneden

,

,,Geheel en onverdeelt, is voor eenjonge vrou

,

,,En wie het niet en doet. en doet niet als hy Ibu.

Vi' aer dat de man beftaet lijn echten bant te ftaken

,

Daer krijgt het wijfde magt haer mede los te maken

,

i

Waerom dog moet de vrou geheel zijn voorde man '

Wanneer hy in 't geheel voor haer niet zijn en kan ?
i

2.Ik laet mijn heer lijn hof,enwathem mag gebeuren,
\

Maerfal ickjonge vrou mijn foetetijt vertreuren
1

In eentclick gepeyns ? fal mijne groene jeught
'

Geheele dagen lanck gaen quelcn fonder vreugt?
Neen, neen dit weeligh hert is anders van gevoelen,
En meynt den heten brant van lijnen luft te koelen
Meer als met eygen ftroom:,, als brandt is in de ftadc

;

„Men bluft de Inelle vlam metalderhandc nat.
'

Mijn heer was met fijn ampt meer als genoeg beladen, -

Hy moeft geheel het hof met fpijs en drank verladen

,

;

En watter voor den difch des Konings werd' berevc
!

Was al van fijn bedrijf, en onder fijn beleyt. '
1

Noch waflèt niet genoeg, a „Ecrfuchtis fonder palen ^

„ Al weytfe noch fo breet,j;ioch wiltfe verder dwalen

:

„Sohaeftdesmenfchéhertwijktuyttemiddel-maec
,,Soo ifler luft noch ruft,hoe verre darmen gaet.

|

De eerfte Camerlinck was, dees voor-lede dagen

,

Door onverwachte pijn, in'tbeddeneer-gellagen}
Een dulle rafer\% metfchralen longer-hoelt i

Bracht tijdingh aen de man dat hy verhuyfen moeft

:

;

dDeampten van Potiphar werden by de Over-fetters op verfchcy-
den wijlen vertaelt. Sommige noemen hemOverfte vandes Koninghs

;

li-f-fchutters ; Andere , des Konings Velt-ovecfte ; Eenight , eene van
des Konings Vorften. \Vy, in on 'e tale fchrijVtnide,hebben de gemeene 'l

overlettinge van onfe tale gevolgcen onfe bedenckinghe daer na ghe- ',

fchiktjhemmJtfdienbedenckende als Hof-meefter en Camerlinck.
j

A 2 Doen i



SELF-STRYT.
Doen fagh een ydcr uy t, en quam van alle hocckcn

,

Den llecken, daer hy lag,met droeve ichijn verfoecké,

Macr blyde van gcmoct : en dacht op eygcn baec,

Een loerter op het goet, een ander op de itaer.

U Heer, de mnifte niec van dcic grage gieren , (ren

Wifl, met een hooflchen treek, hei: Ichip Ib wel te ihe-

. Ontrent den groorenVorÜ.dathy de plaets verwerf,

Een dagh wel achtoFthicn eer dat de liecken fterf.

J^Ju gaetliy met fijn ampt belaften over-vallen

,

En op lijn eygcn huysen paft hy niet met allen ,

De kamer van den'Prins bellaet lijn hele geeft

,

Daer is hy ftacgh ontrenr,daer woont hy aldermeeft.

„'Tis al te grooten laek des Konings vrocg-gedagten

„Gelijck een milden dauw,des morgens in te wagten,

, ,Wanneer de Ibete flaep iljn moeiten heeft verlagc

„O.'dat is in het hofvoor al de vetfte jacht -,

„De Koningh, wel geruft, heeft dan fyn befte finnen,

,,Djes ifterop een uyr meer gunft by hem te winnen

,, A1j> anders wert gedacn door al de ganfche weeck

,

„De voor-bact by een Prins is verr' de befte ftreeck.

Dit maektde man mywijsjcnloopcdan voorden dage

Inhaeftcnnaerhet hof,enlchoon ickfuchtofklage,

Schoon ofick vley, of kijf, hy laet my daer alleen

;

Wat dunckt u,moet een vrou ditalverdragen?neen.

Neen fcker, laet hem gaen, my is dan recht geboren -,

En hy, door quaet beley t , heeft fyn gefagh verloren

,

Want mits hy(fü'tbetaemt)myniet en jont fijnlijf,

Soo houd ick my voortaenniet voor fijn echte wijf.

Sal ick, verlaten vrou, alleen foo lange nachten

,

In dele ruyme koets, van koude fchier verfmach ten,

Verkleunen van de vorft,doch branden van de min,

Het eene mettet lijf, hetandermette fin ?

Sal hy des Koninghs bed des avonts gaen beforgen

,

En niet te min denPrins gaen groeten alle morgen ;

En ick, fijn evgen wijf,verquelen mijn gemoet,

Des avonts ongedekt, des morgens ongegroet? (gen
Neen,datendientmyniet,'ken fait oock niet verdra-

Al fouder al de ftadt, en ganfch het hofvan wagen.

„Die altijt bcfich is ontrent een anders bedt

,

„Gepft oorfaeck dat fyn vrou op ander mannen let.

J O S E P H.

i."\ /f Eyntdan u flim beleyc fb taftelicke vlecken

XV-L^°g onder Ichijn vanregt en reden tebe-

deckcn?
TiSi-'na my dundte plomp,'ten fluit.'ten hangt,'ten

Al wat u loos beley t hierop gevonden heeft, (kleeft,

Sal dan een dertel wijf, met onbef'chofte vlagen

,

Vermogen haren noot acn decs ofdie te klagen

,

Soo haeft een eerlick man haer onverlade lufl

,

Juyft foo het haer belieft, niet t'aller ftonten bluft ?

Sal dan een dcrtcl wijfhaer knecht gaen openbaren
Al wat in ecnigh deel haer komt te weder-varen
Van haren lieven man? o geen, ,,De bed-gordijn

j,Moet in een eerbaer huys dicht toe-gefloten zijn.

,,Geen derde, wie het zy , en macher komen gapen
„Daer echte man en wij fop haren leger flapen

,

3,De hey menis van't bed, het fbetfte van de trou

,

,,En dient niet op-gchaelt, als tuflchen man en vrou.

Ick heb van over langh een f(^te fpreuck geleien

,

Die voor het echte bed een richtihoer dient te wefen,
„'Tzy dat u liefof lect in'thouwclick gefchiet

,

„Gehoude zy dy wijs, en fcgget niemant niet.

2.De man is opper-vooght,en daerom nier gehouwen
Gedueiig nae te gaen de wel-lufl: van de vrouwen.

,,Maekt tuflen manen wijf, ik biddc maektvcrfchil.

,,Want al de vrouwen zijn maerom der manné wil.

Indien ghy focckt den wegh om hier in niet te dolen,

„Denkt dat een eerbaer wijfmoet zijn gclijck een mo-
„Die nu ofnimmermeer haer raflc vleken roert(^len-,

,,Danalfrevande wint wcrtkrachtighom-gevocrt.

„De faken van de vrou zijn juvft alfbo gelegen

,

„Sy moet uy t eygen fin haer roeren noch bewegen

,

„Maer wachten op haer man,cn werdé om-gedraey

t

„Al nac dat fyn ghebaer, of flil, ofharde waey t.

,,Sit uwe man en dut, met droefhey t over-vallen

,

„Ten is dan geenfins tijt om dan te komen mallen.

„Gy, maekt dat gy geftaegh op fyn gedaente wacht;

„W eeft droevig, als hy treurt^ en vrohk, als hy lacht.

En offct fchoon gheviel, dat in gemeene dingen

,

In faken van het huys,de mannen haer ontgingen

;

Sou juyft daerom het wijf ftracx,op haer eigen hant,

Ontbinden hare trou, en fpnngen uytten bant ?

Neen, dat is ongerijmt. ,, Alleen door flimme vonden

, , Van fchendig overfpel wert dele knoop ontbonden:
„En heeft cie vrou geen fchulr, fy mag oock even da
„Niet vallen in den fchoot van eenigh ander man ;

„Maer moet in't opcnbaer eerft van dé ecrfté fcheidé,

j,En, zijnde vry geftelt, een tweeden man verbeydenj

„Of(dat noch beter is, en dat ick lieverwou}
,,Haer leven dagenlanck haerfpeenen van de trou.

Maer gy (wat gaet u aen? } ghy wil t nietom de feylen

Verlaren uwen man , maer tuflchen tween verdeylen

'Tgebruyk van uwé fchoot:en voor eé wettig fcheé,

Dunckt u den beftenraet, te nemen tweevoor een.

Wie kan, uy t dit beworp, nipt metter daet bekennen
Dat uwe domme jeugt poogt buyten fpooi'te rennen,

En tracht.met flim beleyt.en door eenloofen fchijn,

Met eer en fonder fmaet een hoer te mogen zyn ?

Wv fien dan het bedroch Dies hoefje met te meenen
Dat ick aen vuyl bejach mijn hant fal willen leenen.

Ik gaen fbo krommen wegh?gelooftet nimmermeer.

Gy zijt mijn weerde vrou, maer God mijn overheen

S E P H Y R A.

EN dunkt udan mijn recht nietfwaer genoeg te

wegen?
Tenminften pleeghtgenuchr.omdattet is gelegen.

En dat mijn koele man een ander geeft een voet

Om aen fyn wijf te doen.'tgunt dat hy niet en doet.

Voorwaer (fo gy't befeft)hy voegt ons fchier te famé-

Als met fyn eygen hanr;wy mogen t ons wel fchamen.

Indien fbo fchoone kans, fbo wel gelegen tijt.

Ons vrugteloosontfpringr, en vreugdeloos onrglijr.

Hv heeft ontrent den Prins, en in de hooffche faken

Gèleyt zijns herté vreugt, geftelt fyn ganfch vermakê:

lek ben in dit palleys alleen den ganlchen dagh

,

Wat iffer in de wcegh, dat ons beletten mach ?

Hy heeft genoeg te doen, met hier en daer te draven,

Te reyfen, als gefant, aenPrincen ende Graven •,

Geduerighachtte flaen, dat niet een menfch,alshy,

So diep in'sKonings gunft, van ganfch het hofen fy.

'Tis hem de mcefte vreugt naeft by denPrins te trede,

En, van't gemeene volck, te werden acn-gebeden -,

'Tishemdemeeftevreugr,datganfchiEgypten-lant

Als draeit op fijnen duym,en hangt aen fyn verftant.

'Tis hem de meefte vreugt te fié veel duyient méfché

Die niet als fync gunft van ganfcher herten wenfchenj

Die hangen acn fyn oogh, en voelen geen verdriet

Wanneer hv over dwers maer eens op haer en fict.

Hy



S E L F - S

Hy IceFt en fweefc in 't hof, hy leyter als te vetten

,

En ofhy fomtijts fchijnt op lijn bedrijfte letten

,

Soois hv niet-re-min(^\vat (laen wy doch bevreeft r}

Wel metten lijve t' huys, maer buyten niette geeil.

„Wie van den hoofi'chen pragt lyn herte laet bewindé
,,Dien is te wonder licht yet op demon te binden?

„En die niet t' huys en is, als fomtijts by gheval,

„Is, eer hy 't weten kan,teleyden van den wal?

Wie fal dccs goede kans, foo byfter wel gelegen,

Soo verre van gevaer, het herte niet bewegen
Te grijpen het gheluck, te nemen fyn gherief?

„Alleeneen open deur maekt mcnig-mael een dief.

Dit komter dan noch by, dat, onder al de knechten,

Hy niemantacht bequaem fyn faken uyt te rechten,

Als uwen klóecken gecft:geen.dink en ftaethem aen.

Dan als hem wertgefeyt, dat ghy het hebtgedaen.

Hv is op u verfot, hy kan geen quaet vermoeden
Van Iofeph(hoeter gaet} in fynen boefem voeden :

Al fagh hy voor fyn oogh u jocken met fyn vrou,

Noch fal hy 't even-wel flaen in de befte vou

.

Siet wat u voor de mont, jae fchicr tot aen de tanden

Sweeft voor eé lecker beet. gy kont niet,fonder fchan-

Verfuymenhet geluk dat tijt en ftont u biet. (den,

„Die eens fyn kas verkijkt,ftaet namaels flegt en fict.

J O S E P H.

AL fchijntjCn placts,en tijt,u volle gunft te toonê,

,,Gclegentheit,mevrou,kan noyt het quaet ver-

fchoonen

:

„Al gactet al nae wenfch, al lachen uyr en ftont,

,,Daer is geen tijt bequaem te vallen in de fond'.

„Gaet overlegt u ftuck met alle die dacr weten
„Den loop van ion en maen,de rajen der planeten,

„Noy t daelter uyt de locht foo aengenamen dagh,

,..Dat yemant fijn g^moet ten quade geven mach.
,,Ghelegen plaets en ftont, kan geenderhande faken,

„Die quaet zijn uyt den aert,tot goede dingen maken.
„'Tis waer,de kans verloopt i' t gheluckis glat en ras.

5,Maer quaet te rigtenaen,komt nimmermeer te pas,

Al ifièt dat mijn heer moet nu en dan vertreckcn.

Dit moet my dies te meer tot fijnen dienft verwecken.
,.,Dacr wert een meerder trou van meyt en knegt ver-

„ALsmeefteroftevrouisbuytenslantsgereyft:(,eyft:

„Eend ienft-boó,wie het zy,die maer en plag te pogen
„Syn dingen wel te doen ontrent lljns meefters ogen,

,,Dien agt ik voor een guyt.Een die dé Heere vreeft,

Al wert hy niinft gefien,hy quijt hem aldermeeft.

„Wil yemant lijngclln eens op de proeve fetten,

„En op het ganich bedrijfvan fijne knechten letten,

„V»'il yemant met verftant fijn boden onderfcheen,

,,Die lette, Wat fijn volck maeckt alftct is alleen.

Ik ben,doorGods beleyt,van Hcbron weg genomen,
Door Gods beleyt, als Üaef, hier in het lant gekomen,
lek weet, dat God vereyfcht, datick met ware trou,

In mijn geheel beroep, my neerftigh quijten fou.

Al was ick in 't begin veracht, en fonder eere.

Nog was mijn flegt bedrijfgeacht byGod den Heere,
Noch feyd' ick tot my felfs, Dit is voor nu mijn lot.

Al dien ick Potiphar, noch dien ick mijnen God.
„Oprechtheyt des gemoets, in alderhande ftaten,

j,Is Gode hef-getal:die fal ick niet verlaten,

Die fal my , hoe het gaet, wat Godt my over-fènt,

In dit cenvoudigh hert geduerigh ftaen geprent.

Dan fchoon ick maer en faeg op menfchelicke reden,

Maer op des werelts loop, en borgerlicke zedenj

T R Y T. p
Noch waer het al ghenoegh, om defen vuyien brant
Te fetten uyt den lin, te wijfcn van den hant.
God heeft mijnsheercn huys met alderhande fegen
Ghenadelick befpoeyt,als mcteenmildenregen,^
Alleen om mijnent wil: God heeft fijn jono-e vee
Vermeerdert op het velt, fijn fchepen in de zee,

Sijn vruchten op het lant-,fijn knechten in de woning,
Sijn renten overal, fijn ftaten by den Koningh

:

Hy is in 't hofgeacht, bemindt van yder meafch , ^
Gelieft van fijn gefin. 'tgaet al na fijnen wenfch :

En 't is hem wel bekent. Hy heeft met klare reden
My dickmael aen-gefeyt, en menigh-mael beleden.
Dat God, om mijnent wil, hem fijn genade fent.

Dies heeft hy 't over my met danckbaerheyt erkent,
Hy heeft my toebetrout fijn innerlickfte faken,

'Tis goet al wat ick doe.'k en magt niet qualik maken,
Ick vinde, dagh aen dagh, dat hy my heeft gefint.

Niet als een vreemde flaef, maer als een eygen kinc.

Ick hebbe volle macht van alle dinck bekomen

,

Ghy Zij ter maer alleen, ghy zijrer uyt genomen

,

Dies als ick ditpalleys buyg' ondermijn gebiet

,

Ick doe wat hy beveelt, maer u en raeck ick niet

:

Daer eyndight mijn bevangh, dat fijn de lefte palen

,

Daer geen vermeten voet mach over komen dwalen

,

Geen hant mach roeren aen. Ghy zij t alleen, ghy zijc

Aen Potiphar den vorft geheylight en gewijt.

Moeft ik niet fijn een guit,eenfchuym van alle boevé,
Soo ik den goeden man foo leelick ginck bedroeven

,

Soo ick, door flimme hft, bracht in gewifle fchanc
Sijn alder-weerfte fchat, fijn alder-lieffte pant

,

Moeft ik niet zijn een wicht vervremt van alle reden

,

Een ecr-vergete floef, een vyant van de zeden

,

Soo ik ftiet vander hant, meteen foo flimmen keer

,

De gunft van Potiphar, den fegen van den Heer.
Het ware voor gewis my beter niet te leven , (ven :

Als vyantlchap voor gunft:, en quaet voor goet tege-

O neen ! ik heb een fchrik van lift,en valfchen fchijn,

„D:e vee, wert toe-betrout,en mag niet ontrou zijn.

Wat foud het fchamper hof,en ganfch >^gypté fcggé.^

Wat fbud ik voor eé fmaetopal het maegfchap leggé.'

Wat fchande ginck ons aen, indien ick my foo diep

In dertelheyt vergreep, in ovcrfpelverhep -,

Is dit de fraye quant van Abraham geboren ?

Is defe van het volck dat God heeft uy t-verkoren ?

Is dit de moye knecht dien Potiphar foo prees.

En boven al 't gefin foo grooten eer bewees ?

Van hier befneden hoop ! ten is niet fonder reden
Dat ghy een deel verheft van uwe geyle leden , e

By-naeft dien eygen ftont als ghy op aerden leeft

,

Onweerdigh datmen dy noch yet gelaten heeft.

Mijn heer heeft my gefet om maegden ende knegten
Te houden in bedwanck, te wijfen en te rechten

,

Te leeren haren plicht : mijn heer heeft my gefef

,

Om hier in huys te zijn gelijck een volle wet

:

Sal ick als hooghftc macl^t, fal ick een rechter wefen

,

Om yder, wie'er feylt, fijn lefle voor te lefen ?

a Genefis Verf. f. 6. Ende v.m dien tydr aen doen hy hem over fyn
huys , en alle fyn goederen gefettet hadde, fegende de Heere des /E-
gyptenaers huys om lofephs wille r En het was enckel fegen des Heere
m alles wat hy hadde , te huys en te velde, daerom liet hy 't al onderJo-
fephs handen.

b Genefis Verf 4. En fyn heere fagh dat de Heere met hem was,
want alles wat hy dede, dat het de Heere geluckelicken voort-gaen door
hem, en hy fettede hem over fyn huys , en alles wat hy hadde dat fet-

tede hy onder fyne handen.

e Verf 8- 9. Hy fprak tot haer ; Siet myn heere en neemthem ghe-
nes dincx aen voor my, wat in den huyfe is , en alles wat hy heeft , dat

heeft hy ondef myne nanden gedaen,enhy heeft niet foo groot mden
huyfe, dat hy mv verlipuden heeftjfonder u , daer in ghy fyn wyf zyt.

A 3 Sal
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Sal ick acn vderecn bcfchrijven fynen loop

,

En wcfen onder dies de llimftc van den hoop ?

Sal ick 7.yn in de weer met roeden cnde doeken

,

8*0 hncd'als meit en knecht maer eens te iamen jockcn,

En fal ick onder dies, vol (chande, vol ontrou

,

GeylNveren,alseen bock, en Üapcn by de vrou ?

„Wanneer een over-hooft is rou en ongebonden

,

„De aenftooc die hy geeft, is flimmer als de Ibnden

,

„De ronde,die hy doet, is maer voor hem alleen :

„De aen-ftoot,dichy ghccfr.verfpreydt hem in't ge-

meen.

Ick bid u, edel vrou, wilt uwc luftcnkeeren : (heeren

Ten voegt geen vreemde knecht het reyne bedt fyns

In ontucht acn te doen, ten paft geen flechten bloec

Syns meefters wecrftc ichat te treden mette voet.

S E P H Y R A.

KAn ick u harden kop door reden niet belefen

,

Laet immers dan de gunft , door my aen u be-

wefen

,

Tor gunft u wecken op. „^ len fict in menigh man

,

„Dat wcldaet brengt te weeg, dat reden nieten kan.

„Wcl-doenisalsdekalk,diehartophartkanbouwé,
„Dicmeteévaftverbat.kavrientfchaponderhouwé.

,,Wie, voor ontfangégunft,geégunfte weder geeft,

„Dien acht ik ganfch en alonweerdig dat hy leeft.

Al zijdy voor een flaefia dit palleys gekomen, 4

U vryheyt ( foo ghy weet) en is u niet benomen

,

En dat door mijn belevt : ghy fiet dat u dijn heer

Heeft wonder "feer belint, en ick wel noch foofeer.

Wy trccken u, om ftrijt, tot ons voornaemfte faken

,

Hy, tot een groot beflagh, ick tot een foet vermaken;

Soo dat gy'hicr in huys geen meerder quaet en vint

,

Dan dat ghy veel te fèer van beyde wert bemint.

Hy leyt u laken op^ om nimmermeer te ruften

,

Ick Icgh u niet te voor als vreught, en foetc kiften •,

Hy geeft u ftaegh bevel fyn dingen acht te flaen

,

Ick dat ghv niet een fier als my Ibut trecken aen.

'Tis dagh aen dagh te doen,dat ik u kom ontmoeten

,

Dat ick u kom beYien, en vnendclick begroeten

,

Dat ick, met diep gelucht, ootmoedigh voor u fit

,

Ghehjck een jonck ge fel een ftcge vryfter bidt.

Soo haeft wy zijn alleen, ick geefu foete namen

,

Die niet een vreemden knegt,macr mijne ma,betamé:

Indien ghy, hierofdaer, u fomtijts in vergift

,

Ick nemct acn voor goet, al watterisghemift.

Datjofeph isghcfien byal de grootfte heeren,

Die in het machrigh hofvan Pharao verkeeren,

Datjofeph door de ftadt by yder is gheacht

,

Is door mijn gunftighwoort alleen te weeg gebragt.

Ontftacter in het hofeen nieuwe fnufvanklecren,

Ghy werter med' verciert, al (fo het fchijnt) ter eeren

VanPotiphar,quanfiiysomdatghymethemgaet,^

Maer neen, de rechte ftreeck is anders in der daet.

'Tis my een groot vermaeck dit huyt te fien betreden

Van foo een gceftigh quant, verciert met rappe leden,

Ghefont,moy in den dos, en cierlick toe-geruft

,

Dat voed mijn jcugdigh oogh, en ketelt mijnen luft.

Indienderyetontftaet, daerdrinck-gcltis te winnen,

Ick gae van ftonden aen den beften voet verfinncn

,

Om t'uwcr bact alleen te trecken het verval

,

Een ander fiercr op , enJofcph ftrijcktet al.

a Verf. 2. En de Heere wa? metJofeph, d.it hy een geluckfaligh m.in

werdt, in fvns Heeren des ytgyptenaers huvfe.

b Verf. 4. Alfoo dat hy genade vant voor lynenHecre, dat hy fynen

di?naerwerdt. • •

S T R Y T.

Isywersaen mijn heer een goede maer re dragen,

Soo haeft ick maer en weet het wil hem wel behagen,

Soo geefick u den laft : een tijdingh van verdriet

Is voor een Hechten bloct , want die en dient u nier.

Als Potiphar, ofick, vereeren acn de flavcn

Een nieuwe-jaer gclchenck, ofdiergelicke gaven

,

Ghy hebt met al den hoop u deel in't opcnbaer

,

Maer krijgt dan noch van my het befte nicuwe-jacr.

Wanneerick iet bcgccr.dat mijne kamcr-maeghden,
Soo machtigh zijn als gy, indien fy't maer en wacgdé,

Ghy werter toe verfocht,en niet en iftcr goet

DatJofeph niet en fcyt, datJofcph niet en doet

,

Waer toe dit lanck verhael.^ gy zij t met goede daden

,

Alleen door mijn bcftier, vryi alle kant beladen

,

Vervult,en over-lchut-,maer waer doch is mijn loon,

„Als d'cchant d'ander waft,da zijnfc beyde fchoon.

Kan iemant,diehem mint,met fchijn van rede haten?

Kanyemant, die hem volght verachten en verlaten

,

Enltooten voorhethooft.^ kanyemantmettereer
Een vrouwe feggen af? 'k en loovet nimmermeer.

„Leert u de heushey t niet,in't burgerlicke leven,(vé?

„Goet voor ontfangen goet,en gunft voor gunft te ge-

„Leertu de reden niet, voor al, ontfangen deugt

„Te brengen wederom met woeckerende vreught?

Ontdanckbaer als ghy zijt,voor duyfent goede faken,

Die ick, uy t rechte jonft, u hebbe laten fmaken

,

En krijgh ick (wat ick doe} nieteene wederom.
Hoe is üu fraye lijf foo onbeleeft en dom ?

Tot huyden op den dagh zijn al mijn foete lagen

,

Als mecte inelle wintin't wocfte meyrgedragen?
]Vlijnheusenioetbegin,mijnklagelickbefluytj

Gaen u het een oor in, het anderweder uyr.

Ick heb u over langh te hove doen verkeeren

,

Ten eynde ghy aldaer fout goede zeden leeren j

Maer heus en hoofs gebaer heeft in u geenen val

,

Want daer het komt te pas, en weetje niet met al.

'

Maer neen, ick gae te ver,ick hadmy fchier vergeten,

Al wat ghy doet en laet, komt niet van niette wcten>

Ten fc hort maer aen den wil:gy kont indiégy wout:

'Tis maer een viefe fin dieJoleph weder-hour.

J O S E P H.

„y^ Er hoeren goet onthael is als vergulde pillen

,

„JL/Die blincken welin'toogh, maer doen hetlig-

chaem fwillen

,

„Doen walgen montenkeel,gelijkeêvuylendrank,

„Doen krimpen buyk en macg en fcheyden met een

Ditwerd'ik nu o e^ aer. S. iVatJ^rekenttTveJ/men?(ilanky

l Vat mymert tf^egeeft, en o verleyt z'/in binnen

Jet dat uk niet en hoor? Ivat decktghy dienengront ?

Spreekt, als ghyP leegh te doen.fpreekt Ittfligh uyt den mont.

Hoe heeft aen uivengeeft dit mijnghejfreek hcyallen ?

Hoevindy uhe-^eegt? 1. Bywacrheyt, niet met allen.

S. iVildantt har degeefl'xoorgtinfigeengunftehien?

^

I. Ken kan in al u doen geen gunft met allen fien.

S.Komt dat -van itel te doen ? foo mach 7 my tv el verdrieten.

I. Dat fiet op eigen baet,en mach geen weldaethieten.

S. jVat iffet dangheü-eejldat ick u hebghcdaen ?

7.Niet,als vermomt bedroch, dat niet en kan beftaé.

Wanneer het liftigh acs wert aen de vis gegeven ,

Dat foet is in de mont, maer brengt hem om het Icvé,

Keurtyemant dat voor gunft? fou dat oock weldoet

Me-vrou,gy fiet wel neen,'t:s doodeiik fenijn. (zijn?

U gift is maer vergif, doctwech u flimme ftreken

,

Ick kan met meerder ftofvan ander weldaet fpreken:

Ghy.
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Gliy maecktuyt uwe gimfl: een vreefelick befluyr

,

lek wil in tegendeel aldus gacn roepen uy t:

Sal ik dien goedenGod,die uit mijn broeders handen,

Die uy t den diepen kuyl, en uy t de wreede banden

,

Die uy t des doots gevaer, dat voor my was bereyt

,

Heeft tot een goeden ftant, als mettcr hant geleyt ?

Sal ick dien goeden God moetwillens gaen vergram-

En halen op hetlijfde vreefelicke vlammen (men

,

Van fj^nen droeven vlocck? fal een feer korte vreugt

Beiwaren mijn ghemoet, bekladden mijne jeught?

Sal ick, eylaes ! fal ick, alleen tot 's vleelch behagen,

Den rijckcnfcgen Gods van mijner zielen jagen,

En gaen foo quelen heen? fal ick, eylaes .' ial ick

A^erliefen't eeuwigh goet in eenen oogen-blick ?

Kan vriendclik onthael een dankbaer hert verwecké

Om alle fucht en gunft tot eenigh menfch te Ibecken,

Wacrom fal ick aen God niet geven dit gemoet

,

Diemy in allen deel een hooger gunfte doet ?

S E P H Y R A
WAtheeftdegrooteGodmetuofmytcfchaf-

fen?

Ons wel doen baet hem niet.Hy onfe Tonden IhafFen!

Hy letten op den menfch! hy werden droefofgram!

In wiens verheven geeft noit menfchc togt en quam

!

*Tisraes.Alwatmenfeyt van Godesfware plagen, a

'Tdient maer om' t ilegte volk eé fchrik in't lijftejagê,

Maer om het woefte graeu,de kluntens van het lant,

Met waen van fotten angtt te houden in den bant.

God woont in's hemels throon, en boven alle fterren

,

Wat fou dien hoogfteGeeft hieronderkomen werren

Ontrent eé aerdé klompfwat leithem aé de menfch?

Hy vint op fijnen throon, fijn beelt,en eigen wenfch.

Wat fou die grooten vorft, de vader van de lichten

,

Die noit begrepe macht, de menfchcn komen ligten

Hier in dit laege dal? Wat ibu dat hoog gemoet

,

Doch letten op een worm , die in der aerden wroet ?

Hy wandelt in de lucht, en boven alle woleken

,

Hoe kan hy over al het krielen van de volcken

Af-meten metter oogh? den hemel is te groot

,

De werelt,maer een punftjhet aertrijkjals een kloot,

Dit IS een heeren huy s, vol kamers, vol vertrecken

,

Bequaem om,watmendoet,voor yder een te decken;

Mijn fpeel-hofisverciert mctmenigh dicht prieel,

Bevlochten na de kunft, daer niet een eenigh deel

Geeft toegank aé de fon.Ook weet ik duifent vondé,

Isyemant in de wegh, die wert van kant gefonden

,

En loopt dan ver genoegh alleen op mijn ghebiet

,

„Wat weet de flimme jeugt , wat vint de hefde niet.

„Wie heeft foo fnegenoogh,die lig wil onderwinden
j,De luften van de min door liften uyt te vinden?
3,Wat kan in tegendeel de jeught, en haer bejach

„Niet brengen op de baen, en halen aen den dagh?

Van dat het dertel vyer mijn finnen quam beftoken

,

En heeftmy noy t bedroch, offlim beleyt ontbroken j

Soo dat ick voor de vuy ft al, wien ick wil, bedrieghj

„Voor een die minnen wilt,een leugen, ofeen vlieg.

J O S E P H.

HOe,meindy foo bedekt u ranken uit te voeren

,

Dat niemant wie 'et zy u parten foud' beloeren,

Door-gronden u bedroch, u bocvery verftaen ?

Me-vrou, ghy zijt verdoolti het falder anders gacn.

« Goddeloofe invallen van Epiairi(che en vleefchelicke menfclien,
foo als die na den aert de felver werden voor-geftelt by den Propheet
Job.cap.22.verf.i2.

„Sou God niet alles fien? fou Godes ooge flapen

,

j

„Die alles,watter fiet, in allen heeft ghefchapen ?

„Sou God niet alles fien,een fchepper van't geficht

,

„Een heere van de fon, een vader van het licht ? J^^

Speelt u oneerlickfpel in hoven en prieelen

,

Maecktin de duyfter nacht u kamerstor bordeclen, ;

Schuylt onder't ruyge loof,duikt in het groene gras.

Bewimpelt u bejach met alderley ghewas

,

"^

„ Des Heeren fnel gelicht, noy t moede van te waken,
„Siet, van den hemel af, al wat de menfchen maken,
,,Siet binnen ons gemoet-, niet foo verholen kot
,,Dat buyten-fluytenkan het oogh vanonfenGod.

„Leent van den Dageractfyn iiiel-gelwindc pennen ,

'

,,Om totdenuytter-kantvan'twoeftemcyr terenné, I

„Vliegt aen des werel ts entj eer gydaer kómen kont, i

„Heeft Godes raflen geeft r. wegen al docr-gronr. i

„'Tisniet met al, me-vrou, in onder-aertfchekuylen,
I

„Ofonder 'tfwarte kleet van Duyfterheyt te ichuylé,
j

„De nacht is dagh voor God,de 'donckcr is hem li>-'-t j ;

,,Noyt waflèr yct bedeckt voor Godes hel geiicnt.
\

Ghy wout wel aen den Heer alleen den hemel geven , j

Om in dit aerden hol naer uwen wil te leven

,

Maer, lieve, watje dicht en ismaer enckel fpot

;

Tengaetniet(ibgymeent3metonrengroorenGod.
:

Leer,onbedagte menfch, leer uwen ilrhepper kennen, !

Leer met belètterhert, en ootmoet u ghcwennen
Te Ipreken van den Heer:hy is geen menlcheii kint

,

'

Die lich alleen en al op eene plaetfe vinr.
''

„God isgeheelom hoogh, en niet te min beneden,
'

„God is op eene tijt in hondert duyfent fteden

,

„Volkomen, onverdeelt, in wefenthcke daer-, ]gaer.

„Noytvlieter menfch van God, die niettotGoden
;

,,God is niet als geficht, hy ftraelt deur alle dingen, '

,,Godisgeheelickhant,watkan hy nictvolbrmgcn?
l

„Godisvoetganfchengaer, hy wandelt overal.
;

5,Waeriseen loofe menfch die hem bedriegen fal?
j

„Al haddy fchoon de magt,en dat na eigen wenfchen,
j

„Te leyden om den thuyn het oog van alle menfchen,
\

,,Ten waer,verdwaelde ziel,té waer vcor u geê baet,

„Nadien ghy voor denHeer ontdeckt en open ftaet.
]

,,Offchoon een dertel kint foo liftig ftelf de banken, I

„Datnicmant van dejeugt verneemt fijn boofe ranke,
;

„Noch iflèt niet met al, indient de meefter fiet;
\

, ,Hy ift die roed' en plack heeft onder fijn gebicc

.

.]

„Wat leit ons aen den menfch.^achllaet ons overvv^eg

j

;

„Hoe vreefelick het zy te vallen uyt den fcgen
„Van onfen grooten God: te vallen in de hant

!

„Van hem,die meteenwenk beroert het gantfe Iant> -

Op wiens gebodt alleen de rotfen neder-fijgen
,

i

Het woefte meyrverlchiet, de ftuere winden fwijgen,

Den hemel druipt van angft, en geeft eé tranenvloec
;

Niet anders, dan gelijck een nietig menfche doet.
j

Wanneer hy tottezee maer eens begint te leggen

,

]

Hierlal de felle vloet haer ftoute baren leggen

,

Deftrandeftuytden driftvanharen grjjicnftroom,

Gelijkmcndwingtcenpaert,datfchuimbektopden
i

Hy doetdenfweveldamp,gelijkeéregé,vlieté;(room.
i

En kan, met vloeken vyers, de landen over-gieten

,

,

Roeyt groote fteden uyt, drijft neder totten gront,
i

Al wat fijn fwacken arm heft tcgens fijn verbont.

Hy fpant,voor paerden,in de vleugelsvandeWinden,
;

De Doncker is fyn wegh, die niet en is te vinden

,

\

Der woleken fnelle drift, die langs den hemel rent

,

Is van den aenbegin de wagen dien hy ment.
\

De Donder is fijn ftem, als die komt uyt-gevarcn 1

Dan dreunt het ganfche wout.fb dat de hinden baren,
A 4 En
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Enloflcnover wegh cenonvolwafièn vruchr.

De bergen fpringcn op, het lage dal verliichr.

Der geelkn^roor getal, fyn boden, fyn geianten

,

Om-ringen lyn caros, en dienen voor trauwanten

,

En fchüone ruyterv van hondertduylcnt man

,

Wicnsongemetenkragfgecnmcnrchbcgrijpckan.

EcnyUclickcn roock,vermengt met fv/arte vlammen,

Schiet hem terneufé uyt wanner v/y hem vergrammé

En ftcygert in de lucht, lbo dat het ganfchc velt

Syn groene loofverrchiet,en van den angfl: verfmel t.

Hy thoont van boven af fyn teyckcns in de woleken

,

Als peft, ofdieren tijt,ofhonger,dreyght de volcken,

De pecrdcn van de Son, de wagen van de Maen, a.

Moetdeyrenoplynwoort,offtillcblyvenfl:aen.

De blixem fchieter uyt, mctdicht-gctackte ftralen

,

En komt, ofop een rots, ofop een toren dalen

,

Die ftorten over-hoop, foo dat der aerden gront

Een fteyle diept' ontlluyt, en opent haren mont.

Het duylènt-verwich licht van fy ne regen-bogen

,

AVert,alseen fchoon verwelf,rontfom de lugt getogen

Soo haert hy dat gebier, en neemt een vafte ftant,

Recht tegens daer de fonmet heeteftralen brant.

Hy ftiert rontfom dé kloot veel hondertduilentftcrré

Die altijt leker gaen, en nimmermeer en werren

,

Hy kent haer groot getal, en krachten al te faem

,

Hy roepr.en fpreecktfe toe,en dat meteygen naem.

Hy dcckt, met witte fnce, als met een dichte wolle

,

Derveldennaektenfchootvhy trekt een harde fchollc

Rontfom het driftigh nat -, hy lent den zuyden wint

Die weder al het ys in korten ftont ontbint.

Hy over-lchut het lant met veelderhandc plagen,

Hy weckt, als uyt den flaep, de fchrickelicke vlagen

Vant grondeloofe meyr, en drijft, als metter hant

,

De fchcpen in de gront, de mcnfchcn aen de ftranr.

Den grooten Walle-vis, en andcrzee-gedrochten

,

Vcrftroy t hy hier en daer, met vrecfelickc tochten

,

Tot dat de doode romp van 't onbelompen vee

,

Maeckt, daer het neder llnckt , een eylant in de zee.

\Vie,dieGod maer en noemt,en Tal niet neder-fijgen?

En al fijn leden door een diep verfchricken krijgen ?

Wie,die maer eens en denkt watGod en wacr hy is,

En wcrt niet kout als ys, en ftom gelijck een vis ?

„Wel aen dan,wcerde vrou,breng hier u jonge kragtc

„Wilt na geen acrdtfe luft:,maer na den hemel tragtê

,

„Daerwoont de regte vreugtigclliyvert van gebrek,

„Die niet met al en heeft van defcn acrtfchen drcck,

„Geen nafmaek van berou,geen wroegé van de finné,

,,Geen mengfel van verdriet.Wy,om te moge winnen
„De kroon die voor de ziel hier bovc wert bewaert,

„Bchooren hier beneen te temmen onfen aert.

,,Gelijcknien't fachtc was fiet voorden vycre vheten,

3,Soo moet de vuyle lufl: van onfe leden fchieten,

„So haeft men denckt op God. Een heylig overlegh

„Maecl Iwacke fmnen ftcrk,en drijft de Ibnden weg.

S E P H Y R A.

AL fachtjens, jongh-gcfèl. Laet Godes diepe

wetten
Voor hen , die haren voet nu in den grave (etten

,

En fnellen nae de doet; dan iflêt tijts ghenoegh

:

Ons dit vermaen te doen, isimmers al te vroegh.

Wat wil hetjeughdigh bloet iyn lieffehcke nachten

Belleden in ghepeyns, en quellen met ghedachten ?

„Eenjongh-man droefen wijs,een oude bly en gek,

„Dat achtmen wel te recht in beyde voor ghebreck.
„Die in fijnjonkheit koot en hoefthem niet te fchamé,

„Dejeught is met de vreugt als man en wijfte famen

,

„ Haer wit en ganfch beley t is niet als enckel fpel •,

„ Haer namen en haer doen die rijmen even-wel.

Sy zijn te wonder eens, te wonderwel te vrede

,

Al wat de eene wil, dat wil oock d' andermede j

b Daer is in langen tij t geen man en wijfghepaerr

,

Van fbo gclijcken llagh,cn fbogelijcken aert.

o Tof. cap. lo. verf. I2. Sonne ftact ftiUc tot Gibeon , en de Mane in

het dal Afcaion.

b Poöcifche befchryvinge van c^e vleefchelycke vermaeckelyckhe-
den der d-.-rtcleJoncklieydt , afgebeclc door het houwelyck van Jeught
en Vreuglic

leu^t heeft tot fijnen dienft ghekoren drie lackcyen

,

lock^ altijt even blyj SfeU meefter in het reyen ;

En lAcht-lufl lichte-voet, tot harte-vanck gefint

,

Meer die men in de ftadt, als in de boflèn vint.

Vreugt heeft van haerder zijd' gelijke kamcniercn, (ré,

Smg met haer gladde keel 3 vrouiVeelde, quact om ftic-

Ea
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En Snoip-ltiJ-, buycx vriendin, die liever haren duyt
Gecfc aen het riipe vleefcii , alsaen her groene fruyc

:

Siet Ys-areen geeftigh volck, en wat al loece dingen
Brenght ons de jeught aen boort. Mijn hert begint te

En wert met nieuwe luil: begoten,yderreys (Ipringé

Alsick haerfoet bedrijf, haer ranckenover-pcys.

Wy zijn in volle krachtm 't groenlle van ons leven,

h Ghy telt,nadat ik raeni, geen twce-mael thien en le-

En ik niet wel Ib veel;vieugt is dejeugt een cer.'^ven,

, 't Is nu de tijdt van hifi:, of 't iflè nimmermeer.

Wat wil een vrolick hert de iinnen liggen quellen

,

En Godes hoogh beley t in fijn gedachten ftellen .'

Juyll nu de foetejeught haer meelle kracht ontlluytj

'tIsalomnietgefeyt,dejonckhcytmoeteruyt:^ren,

Dejonckheyt eyfcht haer rcgt. Laet oude lufters ireu-

Die, mits haer viefe kop, geen liefen mach gebeuren

:

Laet leven in verdriet, en prangen iijn gcmoet

,

- En die niet gacn en kan, als met den derden voer.

Wy beyde zijn gefont, en van gelijcke jaren,

Wv beyde groen en fwack, en luftigh om te paren

,

\Vy beyd' in volle jeught, wy beyde foo geiielt

Dat ons geen meerder laft, als minne-lull en quelt.

Wel op dan, vrolick hert, wat wildy lange duchten >

W^aertoeditfwaergcpeisl'tisnugeentijtomfuchten,

Siet, JVeelde, lock, en Spet komt naer u toc-gegaen

,

En biet, met bly gclaet, u gunft en vrientichap aen.

„Hetfoete minne-fpel en fal u geenfins voegen

,

„Als u den ouden dagh met rimpels fal beploegen,

„Ach ! 't is van alle dinck het flechtfte datmen vint,-

,,Wanneer een oude griek hem 't minne onderwint.

W^el aen, laet ons Natuur, de moeder aller dingen,

De krachtenoiiferjeught ten Toeten offer bringen-,

Haer Priefters zijnwy felfs,mijn kamer is haer kerckj

Haer autaer is mijn bed: wel op, en tijd te werck.

„Des levens flimfte deel, kamant, en grijs van haren,

jjKom r.eerment wel bedenkt, on:, op het lijfgevaren,

,,PUicktroosjes,jonk-gefcl, eer u dejeugt ontduyckt,

„Wat niet te langen duert,diét des te meer gebruikt.

Watltady nochenpruylt.^ wat wildy langer iparen.

Die mey van uwe jeught, het groenfte van de jaren ^

5, Dejonkheyt vliegt daerheé,denjtgaet haren keer,

,, En die eens wert gevelt,eylaes ! en is met meer.

J O S E P H.

C^
HY raet , met kleen befcheer, dat ik mijnjonge

J|[
leven

Sou met een lollen toom tot wel-Iufl overgeven.

Ghy meynt , 't is al te vroegh te dencken aen de ziel

j

Maer fegh, ofmy de doot in haeften overviel

,

Hoe fou my dat vergaen.^„En w ie dog heefter brieven

iiY)jiZ hem dit bleec:<:e fpoock in defen lal believen .'*

„W :e heefter vaft befcheet hoe lange fijnen bal

.,In dit oneffen velt des werelts rollen fal >

Gy meynt om dar de dooton> haeft komt overvallen,

Dat yemant des te meer in hilt behoort te mallen

;

Maer neen.Met u verlof, gy maekt een quact belluit,

,
U voorftel (na my dunckt} brengt ander reden uy t.

h Het bli-'ckt by vergeli'ckinge van verfcheyde plaetren defe gefchie-
denifle, dar Jofeph ontrent de .7. Jaren out isgevveeft,als hem Ponphars
vyiif tot hare luft verlOLht ; hy was 17. Jaren out als hy een herder dei
vees wert by li ne broeders, korts waer na hy in * gypten werd' gekogt,
heeft ontrent th:en ^aren by Forphar, end.-.er naer ontrent de dne
jaren m hichtemllè ghewéefl: , m voeghen dat hy 7o. iaer out was, als hy
voor Pliarao ghebracht werd' om frnen droom uv: te leggiien. Dit alles
kan dirydelick af-ghenoraen werden uyt Genei; 37. ^. «141, i, en
41.46.

T R Y T. j^J
Een d:e van lijn bedrijfhaeÜ reden beeft te geven

, j

Sal die tot vuyl bejach te meer zijnaengedreven ?
'

De reden leyt ons neen. Een net en eticn flct
Behout ons in de ganft van menfchen ende Godf. ^

Bedenkt,mijn wee.--de vrou,hoe veel gcbloofde wangé i

Wy vüoronsoogen iien mctdellu-wit bevan^^en, i

Met droevig blcyck bellaen-, hoe menig roode mont
\

V erhelt lijn eerfteglans,alfcheenhy nog gefont. ^cn'
„Hoe menig trots gefel komt 's morgens uytgefpron^^
„Die, eer de Ibnne daelt

,
wert in het'grafgedrongen -J„Hoc menig wackeroogh wert 's avonrs roe-gedaeii

'

„Dat,lchoon de fonne rijft,geê menfch lietope gaem
'

„Wy lienhetdagaendag-en^is voortaégten wonder ]

„De ion gact aen de menich wel op dé middag onder^^
„En watrcrhieren daer gebeurt aen eenigh man,

|

„Denckt vry dat u en mv dat oock gebeiuen kan. I

„Het IS (mijns oordeelsybert, te wegen alle laken,
„Om londer lijnen weert geen rekeningh re maken -,

i

„'t Is bert dat yder meent, dat hem de'"lbnne-fchijn •

1

,, Die heden lich ontluyckt wel left Ibu mogen zijn.
„Wy brengen voorden Hcerhctvetrte van derammc'

!

„Het gaehte van den rtal, het berte van de lam men -

„Des wijngaerts nieu-gewas , het eerrte van het velt

:

,,Wertjaerl;cx,welteregt,voorGodeneer^crcftelr.*;
„Sal yemant dan de girt, het gront-fop fijner jaren , i

„Sijns levens flechrte deel voor fiinen God bewaren?
'

„Sal yemant dan het vleefch bedienen in de jeught,'
„En brengen voor denHeer dat met metal en d?ugf,

j

„Een romp vol fware quael van buyten ende binne'ii

,

„Een hook datfchudde-bolt , een deel verfufte iinne,
'

„Een lam ofkreupel been, een lijfvol flereciin?
„ü neen; de nutten tijt dient uyt-gekochr te zijn. '

„Godin dej.ughtgefogt, laethem ver-fekervmdenr
„Hy wil dan lijnen geeff aen onfen geeft verbinden •,

j

„Maer die des Hee ren woort in r ij ts geen ac^t en llaet
„Klopt dickwils aen de deur, wanneer he^is re laet.

\

S E P H Y R A.
]

Dit paft doch nier metal op onfe groene jaren , I

'tBedenkéaen de doot maekt met als grijlè harcj !

Wie hier op leyt en maelt,en is noy t recht verheugt, i

Van hier met lwaergepeys,leeft t' wijl gylcvémcugf.
'

„Verdriet komt tijtsgcnueg,warhoeftmen van te vo-i
, ,
Niet angftig overleg een blijden geeft te ftoren.? (ren
„Die voor toekomctquaetgedurigleitenfchroomt.^
,,IsdroevigaJshy'tdenkt,endroeveralshetk'oomr.

Doch, wie'er pruylen wil,van u is met te lijden, (den,
„De Ichoonheyt is van outs gewoon met tugt te ftrij-- ;

„Syvoeght haer totte Lift, of anders lijtgewelt,
j

,, Al wüiè blijven ftaen, ly werdt daer heen gevelt

,

„Sy wert uyt een geruckt door fmeken en gebeden

'

„Sy werdt van alle kant bevochten en beftreden

,

„Diesgeeftfy'teyndlikop. Maergy,alzijdylchoon '

Al wat ick ftnjck offtreel, ghy achtét niet een boon,
Ghy llaetet in de windt, en laet my ganfche dagen

I

Verftijten 'm getreur, en achter u gaen klagen
;°

•

Maer, lieve, 't is genoegh, doet delen ftueren geeft '

Verhuyfcn uyt uw lijf, en woonenin een beeft.
;

Laet plompert en lijn maet, laet onbelompe boeren, '

Laet kluntens,hart-gehuyt,de bloedig oorloo- voeren, .

a Spaertu boete niet terwijl ghy noch fondigenkondt, vertoeft niet
'

vroom te worden
, en wacht met met de betennge uwes levens totm de .

doodt. Syr. 18. ii. ,

b Het ofFer der eerftelingen oock voor de wetgebruyckeljckgeweeft :

tezijn, blijckt,Gen.4.3. '

Of
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Ofvolgen haren ploegh. Een acrdig jonck-gefcl

Dienc toe geen ander u erck , als tot het minne-rpcl.

Lact hooFdcn grijs en graii , laet kale-koppen Ibrgcn

,

Lact ecr-fugt gaen te hoofvan's avonts totten morgc,

Lact al dat vicfe volck, gcncyght tothoogen ftaet,

Met Princen omme-gaen, en litten inden raer.

\A'ic datter (lucrhcyt voegt, u vocgrfe nier met allen ;

U paft een foet gelagh, u dient een geeftigh mallen

,

Een Juffer op denlchoot, een deuntjen by den\vijn>

Geen jonck en geeftigh lijfmach fonder liefde zijn.

Waer toe is fchoonheit niit,dat wil ik ccnmael weten?

Sybrengt geen vriigt3 voort, men kander niet va eté :

i. ot fpitten dicnttc niet, tot ploegen onbequacm

,

'Tis macr een fchralc wintjCen fchim, ec blote naem

Indien men niet en mag yct foets van haer te trccken

,

En die dit nieten doen , enzyn macr rechte gtcken

:

Haer vrugt is niet als vreiigt, daer fteckt met anders

Geen fchoonheytiflèr nut behoudens totte min. (in

,, Al is de purperroos op haren üeel gebleven
,

„Noyt van een jeugdig dier in haren krans geweven

,

„Noit van een lullig quant vereert aen fyn vriendin,

5,Eylacs!haerfchooneglantsvergaetdesnietteniin:

„Men fietfe dagh aen dagh als na den regen gapen

,

5,Sy doet haer blaeyken op,oni verfchen dau te rapen,

„kn wertfe niet gelaeft, haer gloeyen moet vergaen;

„Alleen de dorre knop blijft op het fteeltjen llaen.

AVaer toe wil doch de jeugt de teere ichoonheit fparé

En laten ongebruyckt ? aheen de bloote jaren

,

Alleen de Vnelle tijt verteert haer fchoonen glans

;

Dus jongman, zijdy Wijs, verfuymt geen goede kans.

Ben ick op u verheft, ick fegh(al fal't u fpyten )

Ghyzvt'eroorfaeck van,ick hebbet u tewyten.

Wie iiet een aerdigh lijf, wie hoorter kloek verftant

Die niet meteen en voelt eenheymelicken b.-ant.^

AVie lieter voor fyn oogh de water-beken ipnngen

,

Die fijn verdroogde keel van drincké kan bedwingen?

\A^ie,fwart va hongersnoot, fietfpijle voor hem ftaê

Die niet fyn hant en tant en wenfcht daer in te llaen?

\Vijn,]n een fu^'ver glas,met reynder hant ge.'chonkê,

A\'ert,met een meerder luft,van yder een gedronken

:

Alisdefpijfe goct, en konftig toc-bcreyt,

AVat ift, indienfe niet in reyne fchotels leyt ?

Bellet wat vreemder dinck! alleen met ftillefwygen

A^'eet fchoonheyt volle gunfi: by alle man te krijgen

,

Sy roept alfeytfe niet, fy doet haer waren voort,

En-krijgt dé hoogfté mart, al fpreeclfe niet eé woort.

Wat Lseen leciik menfch, by fchoonheyt vergeleken?

'T fyn roofen al-te-mae! watfchooneluyden Ipreken.

Al wat een aerdig quant komt uytte mont gevlocyt.

Schijnt met eé Ibetédauw van honingract befproeit.

Hetfyinwijfen raet, hetfy inboertich mallen,

Wat fchoonc luyden doen, dat heeft een wel-bevallé.

„Al is de weerde Deught in ydel lief-getal

,

„Deught in een aerdigh lij fgaet verre boven al.

J O S E P H.

HOe wilt gy,wcerde vrouw, van twee gebloofde

kaken
Envaneenfoctgelaeteen hocren-fpicgel maken ?

Sal dan het de/cel vleys ontvonckcn inden brant

,

Ofom een fchoone maegt, ofom een geeftig quant ?

Neen dat en mach niet ZYn.„DesHeeren reyne gaven

„En zyn ons niet vergunt om vuylen brant te laven ,

„Maer om te fyner tijtte fchenckenaen een maegt

«Die niet, als tucht ca eer, in haren boefem draeght.

T R Y T.

,,Nietom in kriel bcyagh een kicyne ti";: te Spelen

,

,-,Maer om door echte trou iynevcn-menll-h te telen.

j.Soodientecnjcughdighlijftcwcrdenacn-gcleyti

„Een fchoone man beloont der maegdceeibacrheit.

Ick bid u edel vrou, en laet de fnellc llralen

Van u vcrdwaelt geficht niet op my ncdcr-dalen

Met ketelingh van luft; maerals ghyJofcph fict

,

Soo neemt in u gcpeys een knecht, en anders nier.

,,Ten is geen eerbacr hert,dat,met de daet te mijden,

„Meyntdattet cerbaer is;maer wieder lonkt ter zijde,

,,En kctelt iyn gemoct met hcymelicken brant

,

, ,Befcetelt voor den Heer iyn innerlick verdant.

Sou echter mijnejeughtubrandigh hert ontrullen?

Souditmijnlichaemzyneenfpoortotquadeluften.^

Dat fneed' my door het hert.Gewis ick fou veel eer

Dit aenlkht ganich en al vermaken tot een zeer i

Mijn ogen f^iifvandragt, mijn lippen niet als kloven j

Mijn tanden i"w art als peck,m:jn handen niet als rovéj

^lljnhayrdoorfweetenftofgebacken ondereen,

Soo datter geene kam fou konnen onder-icheen

:

Ick fal in m ijn geficht met rouwe nagels varen

,

'Ken wil noch teere neus,noch roode wangen fparenj

Ick wilfoo gaen te werck, datyder^ die my fiet

,

Sal voeden in fyn hert geen luften, maer verdriet.

Dochzijdyfoo gefmt om fchoonheyt nae te jagen

,

„God is de fchoonheyt felfs-, ftelt daer u wel behagcnj

,,De Heer is niet als licht, als glans^ en hellen dagh

,

„Meer als oyt menfch begreep,ofmenfché ooge lag.

„Ach .''tiseennietighdinck, datwyhierfchoonheyc

noemen,
„Daer op de werelt ftoft,dacr van de vrouwen roemé,

Neemt wech een enckel vel , al war daer onder leyt

,,Is niet als droeve (lanck, en rechte vuy lighey t.

„Soo haeft een fchrale lugt,het fteunfel van het leven,

„Een damp,een kleine wxnt.is uyt de mont gedreven,

„Sohaeft God aen de menfch maer eens den neus

enlluyt,

Dan iiTer med'gedaen, dan heeft de fchoonheyt uyt.

Dan leyr de lege fchors van yder een vedaten

,

„Dan were de doode romp gedragen achter ftraten

,

„En in het grafgedout> dan leyt het nietigh dier

,

„Door-geten van de w^orm door-loopen van de pier,

„Begraven m dcftanck, bckiopenvan deflangen,

„Bedeckt met enckel Hof, met vuyle flijm behangenj

„Sietdaeruhertcn-luft,ineenenoogen-blick

„Niet als ongueren reuck, cnylfelicken fchrick.

„Went, lieve ! went het oogh van al dees ydelheden,

„Die by den dwafen menfch geagt zyn hier beneden

,

,,S tier uwe domme jeught 3aer u de deught gebiet

,

,, Daer zyn geé dingé fchoon, als diemen niet en liet.

Gydogenfoektnietfchoons,uwandclkantbewijfen,

Gy foekt den grouwel felfs vol fchrick en vol afgrijle.

Gy loekt het vuilftc fpook dat oit een menfchc vont.

En wildy'tal ineen? me-vrou, ghy foecktdefondt.

,,lndien een kloek pinceekmet diepen en verhoogen,

„Dit monfter, door de konlt, naer't leven konde

toogen

,

„En ftellé voor'etooCT fijn groufaem beelt,voorwacr

,,AVy hepen uyt ons felf, van fchrick en enckel vaer.

5, Brengt, wat een menfche kan ontfetté en bcfchamé,

„Brengt,al wat groufaem is.in cenen klomp te famen,

„Wat fpooken dat men vint , wat monfters dat men
fiet,

„Al watter leelick is, en is foo leelick niet

„ Als't gene dat ghy foeckt. Maer't is te lang geblcvé

,

'Tir. tijtmy wederom tot mijnen dienft te geven i

Mcc
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Met oorlof, ick vertreck : „ ten gaet niecfoo hetfou

,

„Als eenigh knecht te langh hout fprake mette vrou.

S E P H y R A.

I.T7 Y lieve! noch een woordt, en gaet u niet ver-

1^^ bergen

,

Al wat gy tcgen-ftreeft, en dient maerom te tergen

Den brant van mijn gemoet.Een in-gedwongen vier

Beril dies te fclder uyt, met donder en ghetier.

Kom-fpreekt eens uytte borftiva wacr doch mach het

Dat u aelweerdig hooft fo verr'is ingenomen,(komen

Van al dit fwaer gcpeys? waer hebdy doch verkeert?

Noytmenfch heeft hier inhuis fwaerhoofdighcit ge-

Ik fie dat al de knegtszijn vol van kriele togren,i;leert.

De maeghden los genocgh,gewis,indien ly mochten,

Hetfoiidcr llordigh gaen. Gy, jongh-man, gy alleen

Blijft, in dit fachtonthael, gelijck een harde fteen.

Wat maelt u in de kop ? wat mach u weder-houwen ?

W at maekt in u gemoeteen weer-fin van de vrouwen?

Een afkeer van de vreugt ? wat ift dat u ontbreeckt

,

W^aer door u vies gepeys foo tegen liefde fteeckt ?

Gy woont hier in een huys, voorfien van alle dingen

,

Men maekter goede chier, men hocrter luftig fingen

,

Men fieter geen verdriet, maer fpel en enckeljock,

Schier niemant van de knechts is befich als de koek.

Waer vontmenoytpalleys>daeraldebodenfpccldcn

Sovry als hicr in hiiysPvoorwacr een huys va weelden,

Een huys vol herten-lufl: , volalderhandc goet j

Daeryder weeldigh is, en fwemt in overvloet.

Mijn tafel is verciert mctalderhande wijnen,

Liet wilt-braet,en gebak,met brem va wilde fwijnen:

Dit ifler maer alleen datmy ten hooghften Ipijt

,

Dar ik niet wiks en heb, en gy niet wilt en zijt.

En even wel nochtans, al waermen placht te bancken,

Daer fietmen in'tgemeen het fpel derminne wankenj
„Want die aen tafel fit, veiheught met foeten wijn

,

„Hoe kan die fonder lief te bed gelegen zijn ?

„Gemak maektdertel vleysjwie heefter goede dagen
j,Dic met gedoken hals de weelde kan verdragen ?

„Een buyck , vol goede fpijs en lieffelicken dranck

,

„Soekt waerden overvloetmach nemen haren gank.

Die,in fijn groene jeugt, gctoeft van fchone vrouwen,
Weet,met een koelen moet,fijnlufl: te wederhouwen,
Die droevig fit en fiet, wanneer hy drinkt den wijn

,

Dat moeteen dommen bloet , of regten dromer zijn.

2.Een dromer zijdy dog,een plompacrt fuldy blijven,

Kanu mijn heus onthael tot geen vermaken drijven.

Het droomen heeft u eerit (^gclijckmen ons vertelt)

Uyt uwe broeders gunfl-, en vaders huys geftclt.

Indien ghy niet en pooght u droomen naer te laten

,

Ghy fult in dit gewcft u op een nieu doen haten

Van my, en al't gefin : door my, van uwen heer >

Dusjolcph, zijdy wijsjcn weefi: geen droomer meer.
De wijn heeft op eenuyr, dat fes maelhondert jaren
In Noach van te voor noyt konden openbaren

,

Ontdeckt en bloot ghetoont:hoe,fal haer foet fenijn

Inditujeughdigh lijfganfch fonder krachten zijn?

Waerom en kan'r gemack foo veel niet op u wercken
Alsop een ander menfch? wy fweven op de vlercken
Van foete luft, foo haeil die op ons nedcr-fbort

:

Wat let u meer als ons , wat illet dat u fchort ?

Mijn leger is verciert met koftclickcfprcyen,

Die'trijckvEgypten-kntalleenekanbcreyen-,

Gevocrt met zijde-bont: mijn kamer vol rapijt,^blijt:

Maektjdoor haer fchonen glas,een droeve geeft ver-

T Pv V T. ïf

Mijn ganfche ledekant ruyckt na de foete kruydcn 5 i

Die ons van verre fent het heetelant vanZuyden :

'

Mijn lakens zijn vol geur, en niet een eenigh deel 1

Dat niet en heeft de reuck van balfemencaneel. I

Wat valter meer te doen, als in de fachte pluymen
|

Te kruypen fondervrees, en daer te hggen luymerl j

'

Te fwemmen in genucht, te bluflchen onfe vlam ?
j

Watftadydusvertfaeght, het heek is van den dam,
|

Mijn man gaet alle daegh ( gelijck wy beyde weten } i

Nu by de Koningin, dan by den Koningh eten, J

Nu by denjongen Prins, dan by een ander heer

,

j

Wyhebben't huys alleenjkomaenjwatwildy meer.*
jKom aen,en voor't befluyt,vervoegt u na mijn kamer,
|

Waer toe hier lang geftaen? wat hoefdy bijl ofhamer? i

Roer drymacl aen de klink,cn blijfeen weinig ftaen,
'

En klop dan noch een reys, de deur fal open gaen.

Laet dat u loofe zijn, en kom daerop getreden
!

Met onbefchropmdcn geeft, wyfullenjae hefteden
j

Een uurken t^yee of<liry,in kiften van dejeught

:

Veelhebbcn dit gewenfchtjgy zijt alleen die meugt.
'

Wel aen, kom daer ik fegh, en fonder meer te vragen,
;

Gactin, enfluytdedeur. wy hebbent wel te wagen ^

Nadien het ganfch teflagh ons lockt tot ibete ruft.

Een bed volrijkgewaet,eenwoon-plaetsvandeluft

,

'

G
]J^'SEF H.

Hy hcFt my veel te hoogh den lofvan uwe ka*

En gaet hier in te werck, gelijck de loofe kramer

,

Die wel het fchoonftc deel van fync waer ontdeckt

,

Maer laet aen niemant fien al watter is bevleckt.

Ghy pooght my, door de luft, tot uwen wil te krijgen j

Maer'tquetfcnvandeziel,datkondywelverfwijgen:

Gyfteltmy voor het ooghjvermaeck van dertel fpel.

Doch laet on-aen-geroert de pijnen van der hel.

Dies, hoe dijn gladde tongh de luften weet te prijfen
.

Noch kan in mijn gemoet geen luft tot luften rijfen

,

Want fchoon de gcylc vreught is foet in uwen fin

,

Ick vinder evenwel veel bitterheden iii

:

Als icker maer op denck, mijn hert begint te beven

:

Dit ftaet in mijn gemoet,als met een pcn,gefchreven3f

„Die foeken hun vermaek ontrent eens anders wijf,

„Die fpelen met hacrziel, en foUen met haer lijf

„De vreelc van de man, wiens eere wcrtgenomen

,

„Moet ftaegh en t'aller ftont de linckers over-komen

„Die foeken vuil bejag,haer ganfche bloet verfchiet

„Op't ruyflèn van een blat, op't drillen van een rietj

„Sy fchricken voor een beelt,fy beven voor de mueré,

,,Sy houden voor verdacht,en vrienden,en gebueren.

„Ach.'ongeruften ftant ! wie datter komt ofgaet

,

„Haer krachten zijn beroert, haerherte leyt en ftaet,

j.De fnegen yver-geeft befpiet methondert oogen

,,Syn wijfen haren pol, om niet te zijn bedrogen ^

,,En foo hy nu ofdan haer eens betrappen mach,
„Ghewis haer beyder lijfen is maer cene flagh.

Nu denkt,ofPotiphar maereenmael kreegvermoedé-

Van dit onecrlick fpel, wat beul, wat felle roeden

,

Wat galge , kruysofradt, wat uytgefochte pijn

Sou voor een fnoode flaef gcnocglaem konnen Zyri?

Wat fou den feilen loop van fyne gramfchap ftillen ?

Hy fleepte my daer heen, om levendigh te villen

,

Hy greep my by den hals, en metten eerften fteeck

Sneed'van mijn leden afal wat een man geleeck^

Hy ftack my aen de fpit, en liet mijn lichaem braJenj

En dede met het v leefch fijn honde-kot verladen 3
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In' c korte , watter oy t voor ftrafFcn zyn bedacht

,

Die lbudé,t'mijnder pijn,dan werdé voort-gebragt,

/iNog weet ik/ou de maniyn gramfchap niet bedarê

,

Maer, tot een meerder wraek, 't geraem te doen ver-

En brengen wederom de leden over een, (garen.

En maken voor me-vrou een letel van het been

,

Een fetel, foo bcreydtdat gy gehecle dagen

Sult fitten in het rif, als mctte doot beflagen

,

Een fetel, foo berey t, dat fchoon al ben ick doot

,

U ongeluckigh lijffal ruften in mijn fchoot -,

Sal ruften? niet alfoo-, wat fal u rufte geven

,

Die niet als tot verdriet en fult op aerden leven ?

Sult leven? niet alfooj hoe kander leven zijn

,

Dacr niet en is als doot, en doodelicke pijn ?

Dit vel, en watje fict mijn aengeficht bedecken

,

Sal u, rampfalio; wijf, dan vooreen maske ftrecken.

Wat fc hrickt u hert , me-vrou? het is de rechte vont

Om dan noch met u hefte leggen mont aen mont.

Dithooft-fcheel fal u zijn een kop om uyt te drincken,

Om met een eeuwigh leed u vreugden te gedincken:

Dithayrdat ik nu draeg, fal.nner deshofsgebruyck,

Aen uwen kalen kop dan wefen een paruyck : if

Mijn huyt , als leer bcrcyt, falganfche dagen hangen,

Daer u cllendigh lijf fal eeuwigh zijn gevangen,

En't fil op foo een w ijs vaft wefen aen't gebou

,

Alsofiet metten arm u noch omhelfen wou.

Maer als de droeve nacht komt uyttcr zee gerefen

,

Dan fal dit eygen vel u dcckfel moeten wefen :

En füoghy vraegt, waerom dit alles wert gedaen ?

Dcnckt wat gy nu begeert, gy fullet wel vcrftacn.

War foud'ik, nietig menfch.'in dit verdriet beginnen,

Die noch een wreeder beul fou dragen in de finnen

,

a Gelyck hier vooren png : i^ de vlcefclickc dcrtelheden der onbe-

fuyfder Jonck-hcyr by Sephyra op bet lieffelitkftc zyn voor-geftelt, tot

aenloekinge der lclver,rüo wert hierin tegendeel de uytkomfte van vuy-»

Ie luftop bet 'rr jinvebckfte veitoont,omdoorde eyllelickbevtder ftraf-

fe.de leelickheyt van de daetaen te wyfeiijcnde lueroni hebbende Lief-

liebberfder Schilder-k'^nfle, beyde de voorlz. invallen elck met een by-

fondere Platc uytgebcelt.

h 't Is eertyts by vele volcken gebrayckelick gheweeft , dat een man
1^'n wy t^in overlpel bevonden bebbende,de felve felfs vermocht te ftraf-

ten ; tot wekken eynde hy onder andere haer het hayr op de kam , en

gcheeLkael dede aftclieeren. (ypr.tiis rraiflJe fpor^fxaf. j. die de redenen,

waerom fulcx ghefchiede, gheleerdelick verklacrt.

Die noch ccn fwacrdcr fmertfbu voelen in dé geeft >

"Een hcrt,bewuft van quaet,datpijnigtalder-meeft.

Dog fchoon ik wert betrapt,'en op het feyt bevonden.
En foo van ftonden aen in'tduyftergrafgefonden,
Gelijck in dit geval niet felden wert gedaen

,

Denck, hoe mijn faken dan voor Godcfouden ftaen,

„De boom blijft even foo gelijck hy is gevallen, (len

,

„De menfchjgelijk hy fterft.A\'ee hem !dic in het mal-

„En midden in den brant, daer in hy leyt en wroet,

„Braekt uyt, met eenen fwalp, fyn leven ende bloet.

„Soodanig als de mcnfch leyt affyn fwackc leden

,

„Soodanig fal de menfch voor Godes oordeel treden:

„Soodanig als de mcnfch daelt neder in het graf,

„Soo rijft hy weder op tot vreughd'ofdroeve ftraf.

Hoe fuldy,dertel vlees,voorGodes throon verlchijné,

Dieleefdct als een mol, enftorft gelijk de fwijnen ?

Hoe fal u naeckte ziel dan voor het oordcel ftaen

,

Als't boeck van u Gcwect fal werden opgedaen ?

Hoe fullen, in't gericht, u naeckte leden beven

,

Wanneer u ganfch bedrij flalvoor u ftaen gefchreven?

En voor den grooten God fal over zyn gebracht

Al wat gy hebt gedaen, en wat gy hebt gedacht ?

Hoe fuldy, dertel vleefch, hoe fuldy konnen dragen

De fchrickelickc ftem, dieu fal neder-jagen

In't diepfte van dé poel,een woon-plaets van ellend,

Een fterven fonder doot, een pijne fonder end ?

„Benaeutheytin den geeft, amechtighcyt der zielen,

„ Verfmachtheytaen her lijf, fal yder een vernielen

,

„Die nae des werclts loop hier in den vleefche leeft,

„En met een boofcn wil aen aerdfche luftcn kleeft.

2.Gy noemt my flccht en bot. Wat iflcr aen gelegen

?

Een voudigh en oprecht zyn al des Hecren wegen

,

Ghy feght my fmadigh aen dat ick een dromer ben

,

Maer weet, dat ik voor al geen hooger naem en ken.

Het mach aen u me-vrou, en wie het wil, mishagen

,

Ick fal dit voor een kroon op mijnen hoofde dragen,

En loven des den Heer : hier door ben ick gewis

Dat Godes weerde Geeft in mijne wegen is.

,, Al komt een diepe flacp van bovenafgefegcn

,

,, Wanneer dit fwackelijfdaer henen is gelegen,

„De ziel, ons weerdfte pant,'t onftcrfelicke deel

,

„Enfluimertnimmcrmeer,maer blijftinhaer geheel.

„Door
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Doordroomenindernacht,enwonderbacrgerichren,

Werd ick in my gcwaer den Vader vande lichten

,

En als een ander menfch in 't bedde ley t en wroet

,

Dan komt die hoge geeft, en fpreed in mijn gemoer,

Ontdekt met klaer befcheer,wat my en ander heden,

Wat ganfche landen deur, na defen lal gelchiedcn

:

Dies dank ik mijnen Godj want geen Ib grooten eer,

Als wat gebeuren fal te weten van den Heer.

Al ben ik uytmijn lant,doordroomen,weg gedreven,

Ick fal eens wederom, doordroomen, zijn verheven >

En die my dele Imaet nu hebben aengedaen

,

Die fullen naderhant my komen bidden aen

,

My bieden mctootmoet, en tranen, en gefchencken>

En fiet ! ick wiloock dan het quade niet gedencken

Nog wreké mijn verdriet, maer met een fagt gcmoet
Haer toonen alle gunft, gelijck men broeders doet.

DAn neemt dat ik vermogt,met veynlen eii liegé,

Hetaltijtwacker oog van yver-fucht bedriegen,
Wat raet dan voormy felft? wat trooft voor mijn ge-

moet?
Wat iutkomft voor de worm,die inm y leit en wroet?

,,Ift niet een wonder ftuck?des fondaers eygen linnen

,,En zyn in dit geding met geen gefchenk te winnen

,

,,Sy rocpé regt en wraek, noit hert bewuft vaquaet

,

Kreegh, in fyn eygen hof, een vonnis t' fynder baet.

,,Pooghalulmckernyin'tduyftcrwechtefteken,
„Gracfm een diepe kuylufchandelickeftreken,

,,VerdonckertuGeweet : al pijndy 't noch fooieer,

,,Gy wiegtfc wel in llacp,maerdoocfe nimmermeer,
„God lal,door fijnen geeft.in't holftc van de nachten,

.jMetongewoone fchrick beroeren u gedachten

,

„Oiitfetten uwe zie), en halen aen den dagh

,, Al wat van lange r-hant daer in gedoken lagh.

j,Wat foekty vaft befcheet van Godes eeuwig welen?
j,Gy konnct, domme menfch, in uwen boefem lefen

,

„Óntfluyt maeru gemoet, ftracxfuldy fijn gewis

„Dat God in uwe ziel, en in den hemel is.

„So hacft een dcrtel wigt maer op en hout van mallen,

„Stracx komt een droef berou op lijn gewrigten vallé,

„En knaegt hem in de borft , doorwandelt vlees, en
bloet,

,,En fet hem nagt en dag een prang aen fijn gemoet.
,,\\^ic voelt geen innig Ieet,wanneer voorlede luften,

„Doorwroegen van den geeft, den gantfchen menfch
ontruften?

„Soeckt vreugde,foo ghy wil t,noyt iftèr fbnder bly,

„Noy t is een quaet gemoet van binne-kortlen vry.

„Gae nu,gae dijnen gang,doe vry des vleefch behagé,

„Wt een lbo korten vrcugt ontftaetgedurig knagen

,

,,Een pijn-banck voorde ziel.eeninnerlick ellend'.

Eenworm die niet en fterft, een geeflèl fonder end.
jjindien gy weelde Ibeckt, en wiltin vreugden (wem-

men, (temmen >

„Wel aen, verdwaelde menfch , maeckt uwe luft te

„Betoom u dertcl oogh, en trede metten voet
„He t onbefuyfde vier, dat ketelt u gemoet. ("nen

,

„Wat is va 'swerclts vreugt.?de jeugt is haeft verdwe-
„En met de fnellejeught gaet oock de vreugt daer he-
,,En als ons korten dag ten avont is gegaen

,
(^nen

:

Waft vreughde, waft verdriet, het illèr med' gedaen,

,,Wei-doen IS herten-luft: lijn driften t'overwinnen

,

,,Dat is een hemels dau, dieover onle finnen

,,Gefcgen uytte lucht, doet alle quael vergaen >

„Daer is geen meerder luft als luft te wederftaen.

„Onoytvolprefenvreught,geruftheytderGewillèn,
„Wie van gefont verftant, wie foud u willen millcn

T R Y T. ly

,,Voor al dat by den menfch geacht is aldermeeft ?

,, Al wat ons rcgt vermaekt, komt uyt eê reyné geeft.

S E P H Y R A.

IS
dan de gunft te fwack om mijn beleyt te ftijven

,

Soo moet ick defefaeck opaniler gronden drijven.

Ick weet dat menigh peert niet eer en plach te gaen

,

Voor datre t fich de fpoor voelt in de lenden flaen.
^

,,Hoor loleph , als een vrouw lbo hoogh begint te

branden

,

,
,Dat ly haer teeren fchoot, haer eere wil verpanden
,, Aen yemant dielè mint, en dattet haer miüuckt,
,,Soo wertfe van de fpijtals buyten haer gheruckt

:

, ,Syfpout dan vier en vlam, fyvmtverfcheydettreké,
,,Om aen haer beften vrienthaerleet te mogen wreké,
,,Sy loopt den gantfchen dag uytlinnig en vcrwoet

,

,,Om, waerfe maer en kan, te koelen haren moet.
„Hoe foeter dat de wijn in 't eerfte wert bevonden

,

„Hoe dathyluerderis, wannecrhy isgelchonden.
,,Van afgefeyde min blijft veeltijts niet met al

,

„Als doodelick vergif, en uytgelpogen gal. a

Dit hangt u over 't hooft, lbo ghy de foete nachten

,

De panden mijner gunftjmoetwillens fout verachten:
Hout feker, dat foo haeft ghy die ontfeggen fult

,

Ghy u fult fien vervoert, in druck en onverduit.

Ons tochten in 't gemeen gaen boven alle maten,
Daer is geen middel-wegh ; wy lieven, ofwy haten.

Ghy dan, die nier met al tot lieven zijt gefint

,

Weet, dat van defer uyr mij n haet op u begint.

Ick leg u d'oorlogh aen. Al wat ick kan bedencken

,

Om u van alle kant tefchaden en te krencken

,

Al wat my lijfen ziel in lift ofkracht vermach

,

Dat fal ick t' uwer fmaet gaen brengen aen den dag.

Al waer een vinnigh hert tot quac t is ingefpannen

,

Hout daer een vrouwen hert vry kloeker als de manné
De daet die wijftet uyt : Tot alle fnoot bedrijf.

Tot alle quaet bedroch, niet flimmer als een wijf.

Isywers, waer het fy, een boofe ftrecck bedreven

,

Die fal, door mijn beleyt, uwerden aen-gewrcven,
U werden ingebrant. Wat datje doet oflëy t,

Het lal tot u bederfal werden uyrgeley t.

Maer dit is niet gcnoegh> ick wil niet hooger Ipreken,

Ick fal mijn eygen vuyl (dat zijn de rechte ftreken)

U komen tijgen opjen leggen ftout en ftijf,

Datmy de loodfche flacfwilt dringen op heclijf.

Ick ben nu op de loop, mijn gantfche finnen hollen ,

Daeris geen houwen aen,mijn tochten moeten rollen

Al waer de Ipijt gebiet. Voor my en is geen ruft,

'Tis wraecke wat ick roep-, ofwel gewenfteluft.

,,Wanneer een moedig hert in engte wert gedrongen,
,,Dankomtet,meeralsoyt, metkragtéuytgefprongé
„En kieft en opé lugr.Noy t heeft er menfch bedagt,

Wat door de lefte noot kan worden uytgcwracht.
Ick wil, ick fal, ick moet dit ftuck ten eynde brengen,
Al Ibud' ick aerd',en zee,en vier,en lucht vermengen
En ftorten overhoop. Al zijdy noch lbo prat

,

Al feydy dry-maelneen, en dry-mael boven dat,

»Noch fal ick verder gaen, en doen gelijck de Hangen

,

Die alllc mettct hooft zijn ywers in gevangen

,

Haerweercnmettefteert. Alft immers wefen moet,
Ghy fult u fchamper Neen, betalen met u bloet.

Het moeter nu op ftaen, ick benderop gebeten

,

„De boofheyt hangt aen een, gelijk dees goude keten
„Van boven tot benecn met fchakels is gehecht

,

„Sond'iscentrotfigdink,noytgingetfonderknegr,

B „Wic
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„Wie eens het quactbcgint,dicmocrct vorder wagc:

,,\Vie fchijn vaonfchukroektjdictalderecrft te klagé

„Want die met volle mont ecrfl: luyde roepen kan ,

„Al ift een rechten boef,het fchijnt een cerlick man.

„Die eens heeft ingcgaen de llreek van Ihmme wegc,

,,En mach om geen bcdroch ot'leugcnszijn verlegcnj

„'Tmoetal,'tmoctopdcbac,oniniettezijnbcgckt-,

,
,Watdiétcr veel gelcitPquaetdict met quaet bedekt.

Wanneer een gramme moct.en magtom uyt te voeré

Tc lamen zijn gepacrt, wat kanfc niet beroeren ?

Sy breeckt al watie raeckt, gelijck een donder-flagh,

HoeJofephjVreefdy niet.' ghy weet wat ickvermach.

Dencict hoe u faken ftaen; mijn man lal my gclooven.

En u van ftonden aen van alle goet berooven

,

Doen fteken in een kot, foo doncker als de nacht

,

Daer nimmer gulde Ton, ofmane wert verwacht.

Daer fal een wreeden beul, met ongehoorde pijnen

,

U lichaem tarten aen, u geeften doen verdwijnen

:

Daer fal een wreeden beul, eenonbcfchofte guyt,

U grijpen by den hals, u klecren trecken uy t

,

U douwen op de banck, u jonge leden binden

,

U,doorrynwrecdekonft,onmenrchelicken winden,

En recken ydcr lidt van hoofde totte voet

,

Gelijckmcn 't fachte was ontrent den vycre doet.

Daer fal een wreede beul, met nacldenendefpellcn

U fleken in het lijf, u moede finnen quellen

,

U houden van den flaep, en al den langen nacht

Wt-mergen uwe jeught, verteeren uwe kracht.

Daer fal een wreeden beul u lijfvol waters gieten

,

En fpringen op u buyck, en weder uyt doen fchieten

:

In't korte, watmen vint tot wreede pijnen nut

,

Datfal,op u alleen, dan worden uytgeput.

Komt yemant van het volck u ondertulïchen vragen

,

Waerom ujeughdigh lijfdees ftrafte moet verdragen^

Segh dan gehjck het is :Om dat een fchoone vrou

My boot haer foetejonft, en dat ick nietenwou.

O fouteloofe klap ! wie fal u niet begecken ?

Wie fal niet voor een klucht u dwafe daet vertrecken,

Enfeggenoverluyt :,,Hetiseen rechten bloet

„Die vrolick mochte zijn, en ftietet mette voet ?

,,Te rechte, nac my dunkr,te rechte moet hy treuren,

„Die geé vcrmaek en neet,wanneerthem mag gebeu-

„Tercgtelijthypijn,dienaereen foetverfoek (ren:

„Gaet,als een regte nurck, ftaen pruylé in den hoek.

Dus fuldy mette fpit ganfch dcerhck zijn gefmetcn

,

Hoe wel ghy van't gebraet noy t beet en hebt gegeté j

Dus fuldy van den boer zijn in de floot geruckt

,

Schoon datj'op fijné gront noit peulen hebt gepludt.

„Een boofwichtom mifdaet geknevelt en gebonden,

„Dcnkt,hierisnu de ftrafvan mijn voorleden fonden,

„Diesflaethyopfynborft,cnlijtetmetgedult:

„Maer 't is onlijdelick te lijden ibnder fchult

:

„'Tis nog een acrt van troort,ook middé in het fuchté

„Te peinfen op de vreugt, te dencken op genuchten

,

,,Te halen op de luft van fyn voor-leden tijt

,

„Maer onverdiende Ibafis al te grootenfpijt.

ALs nu de lange pijnu't hcrte'fal door-fnijden

,

Dan fuldy ophctlcftuitwce-moetnochbelijdé

AlwatdeRcchtervraegt,ali{Ictnoytgefchiet,
En dan is alu eer en goeden naem te niet.

,,Wat is van grooten roem.'wat van een eerlick leven,

„Wannccrmé voor cc guit wert tot de doot gedrevé ?

3 ,Wat is van goede lof , wanneermen komt ten val ?

„Alft eynde niet en deught,en dcughter niet met al.

Het vlcefch is al te fwack.'en laet u niet bedriegen -,

Al zijdy fonder fchuit, de pijne docc u liegen :

,,Hoe menig ceilik man, hoc veel onfchuldigbloec,

,,Verneemtincnhicrendacr,datLijJcnlijdendoct:

Gaet nu,ó i]cgt-hooft,gaet,kicft voor eenjonge vrou- '

Voor lielfclik vcrmack,ondank en fwarcn rouwCjfwe, i

Kiert drocfhcyr,voorgenucht;kiefthaet, voor foete

En wce,voorhcrte-lufti en fchadc voor gewin-, (min, '

Kiert, vooreen tccrcn arm,cn voor fnce-witte handé>

Te fitten in den rtock, te liggen in de banden •,

\

Kicrtvoorcenbed vandons,voordekés vandamaft,
i

Te fitten op een rad, te hangen aen een baft.

Kiert voor een foeten flaep, onmcnfchelickc pijnen j ,

De prangen van de banck, in plaetfe van gordijnen ?

Kiert voor een foet gewoel,een jammerhck getrcufj

Ach! tuflxrhen dit en datis al te grooten keur.
i

Achl'.tiscen beter greep, een jonge vrou te lieven.

En my en uwc jeught meteencn te gerieven,
j

Als wel tebluflchenuyt, doorenckelonverftant, !

Dat in u leyt en fmoockt, en in my ley t en brant.

Gy fiet fo menig menfch, by-naeft zyn ganfche leven.

Met een bepccktc planck door alle waters fwevcn , i

En wagen lijfen ziel, alleen om kleyn gewin

,

;

Maer gy, indienje wout, waert rijcke door de min.

Nu ick u gun mijn bed, fbo kondy licht bedenckcn
Dat ick u alle dinck wil daer-en-boven fchcnckcn. !

Soo haert gy maer en wenckt, ofopent uwen mont, j

Soo fal het uwe zijn al wat ghy wenfchen kont.
j

Onthout my defe les. Kan yemant eens geraken

Te jagen in het velt van dobbel lijne-laken

,

Het ifler med'gedaen : het Wilt, het tamme Wilt
i

Hangt fynenJager aen, al wortet fchoon gevilt.
'

, ,Soo haert een echte vrou is buyten echt ontloken

,

5,De gelt-(ack heeft een gat, de fpaer-pot is gebroken-, i

,,Daer is in haren naem nog gout,nog fchoonjuweel, i

„Ofhare lieve pol en heeft het berte deel.

j,Watwildydatickiegh.' Die yemant heeft gegeven I

„Défleutel van haer eer,dicfchenkthem daer bencvé
j

„Den fleutel van de kas, daer fy haer geit in doet. ;

„Gemeenfchap in hetbed,gemeenfchap in het goct.
\

En hebdy noyt gehoort dat goet by een te rapen , :

Tewerden tot een vorft, alleen met by te flapen

,

Isd'alderfoetrte winrt,enhertelickrtevonc,
j

Die eenigh geertigh quant fyn leven oy t beftont ? ;

Indien ghy maer en wout mijn foetelurt behagen, i

Soo foudy, vooreen boey , een goude keten dragen

;

Gy fout voortaen niet meer met dienen zijn gcquelt,
j

Maerop een vr)'en voet noch heden zijn gertelt : j

Gykreeghalwatgywout. Ik foudefchier ofmorgen
U in des Coninghs hofeen goeden rtaet beforgcn ,

Al naer u eygen wenfch.Gy fiet het, dagh aen dagh ,
|

Wat ick bym ijnen man,hy by den Prins, vermach. \

Ikfelve,waerhetnoot, gingonfenKoninghfpreken,

Ik weet dat my aldaer geen gunfi en fal ontbreken

:

Dus,Jofeph,hebdy luft tot Vryheyt,Goer,cn Eer j

En doet maer dat ick feg, en ftracx gy zijt een heer.

J O S E P H.

T TOc meindy dan met kragt my tot de luft te drin-

V~Ji gen ? (^dwingen

}

Me-vrou , ghy zijt verdoolt , „ Geen liefde laet haer

„Sy gaet maer daerfe wil.Noy t heeftet goeden aerc

„Dat met bedwongen fin te famen is gepaert.

„ Al drijft de bleke vrees dé menfch tot vreemde fake,

„Noch kanfe niet met al ontrent de liefde maken.
„De liefde, vry van aert, en paft op geen gebiet

,

„De liefde, watje dreyght, en vrecft de riccib niet.

Ghy
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Ghy dienr, met beter gront , u faken aen te leggen

;

Denkt wat va oude tijthct fpreekwoort plag te ièggê:

ajAl is de vryiler fteegh, noch wertie wel de bruy t

,

„Maer wil de vrj^er met, lbo is de vrientichap uyt.

3,Geen man en wert verkragt. Ten ging hem noy t ter

„Dieiemant met gcwelt tot liefde wou bewegéndegé
„Novtjoegh hy met vermaekjofhadde goede vang,

„Die honden op het wilt ded' lopen door bedwang.

Gy dreygt niy(^fo het fchijnt) met veelderhandcpiagé
Indien ick niet en wilu quade luftbehagen

j

Ghy fult my ( foo ghy feght ) benemen naem en eer.

En maken my verdacht in't oogh van mijnen heer.

Noch dit beweegt mijn hert.Hoelfal ik dan betrachte

Dat my een menfch gebiet? en onder dies verachten

Gods noy t volprefê Wet.^fo moeft mijn deufig hooft

Van herfenszijn ontbloot, van reden zijn berooft.

Sal ick een menlch ontfien ? falJofeph moeten vieren

Een wifpelturigh wijf, het Iwackfte van de dieren ?

Een wanckelbaer geftel.^ een haeft-gebroken vat ?

Neen, dat is ongetij mt. Mijn God, verhoede dat

.

Lac t komen watter wil> laet alle fpotters rafen

,

Laet fwarten achterklap met volle kaken blalen

Haerdoodclick vergif; laetkinders, man en wijf,

Mylpouwen op het hooft, en treden ophct lijf

AI word' ick van defmact van alle kant befprongen,

Gebeten van de nijt, gelteken van de tongen > (gal ;

Alfchiet de fchimphaer dracht, de fpijthaer bitter

Dcswereltslchandofeerbeweeght myniet met al.

j,Die in fyneygen hert onnoofel wert bevonden

,

„Trotft, mette klare maen,het keffen van de honden,

„Onfchult vreefl geé gevaer.Een onbevlekt gemoet
,,Spot mette fchaper nijt,fchoptklappersmette voet.

3,^'recfl- pijn nogwreede doot.Laet al des werelts beu-

j,My vallen op het lijf, en t'famen komen heulen (^ len

„Alleen tot mijn verderf Heb ick een fuyver hert

,

j lek blijve wel gemoet, oock midden in de fmert.

Al word'ick uytgereckt, gegeeflelt, opgehangen
,

Ghevilt, van een gefcheurt , met vreelèlicke tangen

,

Gcdrooptmetvierigpeck, gebraden, en gerooft, a

Ofop een radt gelet, liet hier een vaften trooft

,

OfGod fal aldepijnvan mijnen halfe drijven,

OlGod fal in de pijn mijn fwacke leden ftijven

,

En geven my de kracht, dat midden in't gewoel
Ick ( fpijt der beulen hert } geen pijn met al en voel.

Indien dan yemant\^raegt,Waerom dog lijt de delen?

Soü iknochlprekenkan,ditlalniijnantwoort wefen:

Om dat hy liever hadd' te queelen in de pijn

,

Als in onkuyfche vreught lyn leven lanck te zijn.

Macr fo mijn vrome daet nog eenmael wert geweten,
(Gelijck een eerlik ftuck doch niet en wert vergeten)

Sou wenfcht'ik dat mijn heer my gund'een weynig
aerd,

Daer n u en dan een been mogtworden in vergaert

Van mijn verdorde rifNoch wenfch ik daer beneven.

Dat feker kleyn gedicht zy op het grafgefchreven.

Hier onder leyt eer, knecht, die quam infmaren rou
,

Op dit hy had te lieff-n ter,JynHeer,fijn Frou.
Daer is een lèker Dier, bekleet met fchoone vellen.

Dat, foo hetycmantgaet teraerdenneder-ftellen.

En fpreyter modder om, gelijck een ronden dijck

,

Soodatter geenen wegh en zy als door het flijck,

Hetdierfal blijven ftaen,jae liever liggen fterven,

Als door den vuylen mis fyn bont te lien bederven.

t Wanneer idc f!echtsu hcbbe , foo en vrage ick niet naer hemel oite
aerde, wanneer my oock b^fen ziele vcrfmacnte , foo zijt gy doch God
alle tijr mijnes herten trooft, ende mijn deel. Pfalin 73. 2 J.

i9

Och ofdit rcyne dier, by ccnig konftigh menfch , a
'

Waer op nnjn graf gcmaclt ! dat waer mijn derde
wenfch

:

Dit ftaet in my gefet, ik fal den doot verkiefen 1

Eer dat mijn eerbaer lijf lijn reynheyt fal verlicfen. '

Ick wil veel eer, ick wil, in ftucken zyn gereckt

,

|

Als,dooronkuysbejagh, mijnjeugctencnbevleckr,
,

Meynt yemant dat de vreught vanVync gcyle nagten
'

Sal in foo droeven ftaet vci-vulien fyn geaachten

,

-i

En laven hem de ziel in 't midden van de ftraf .?
!

Hy dwaelt, gewis hy dwaelt, het locpcer anders af ^

'tlswaer,eéreyn gemoetdatfonderlchukmoetlijdé,
'

Voelt dickmael in verdriet een fmakehck verblijden :

'

Maer dieom flim bedrijfvervalt in fwaer gcquel

,

\

Voelt, boven alle pijn, de pijne van der hel. ]

Mijn geeft op God gegront , die falmy laren proeven
;

Het leven in de doot; dien wil ick niet bedroeven, i

Niet wijfen van der hant, niet maken ongeruft

,

Nochomgedreyghdeftraf, noch om beloofde kift. .'

S E P H Y R A. \

"^k T U kan ick over u met volle mont getuvgen
J

J^\J DatJofephlieverheefttebreken,a'sLe'buygen:
i

Nu lle ick metter daet, en klaerder als den daglf,
;

Wat in een hoofdig menfch een harde kop vermach.
i

Wat meugje van den Geeft fo wonder veel gewagen.? '

Zyn tochten in de menfch, en zijn maer finne-vlagen, >

Invallen vandemaen,kafteelenin de lucht,

Onweerdig (namy dunkt) dat yemant dacrom fugt. |

'Tisfuyfelingh van breyn, die meteen mottigh weder i

Ons deufigh hooft bcf\vaert,en ftjgt in haeften neder,
j

Wanneer een Ooftc wint den droeveHemel klaert» 1

Hierom beangft te zijn is niet de pijne waert.

I O S E P H. '

WAt roerdy van den Geeft met onbefchofte, '

ftreken? :

Ik bidd' u, fwijgter van, ofleert eerbiedig fprekcn. -

Ten is geen viefe fin,geen gril, geen deulich hooft,
I

Maer yet dat vleefch en bloet in geené deel gelooft. "

„Geen wint en wert gevat in webben van de Ipinnen,
!

„Geen vreugde van den geeft in vleefchelicke finnen,

„Een uy 1 ofvleder-muys zijn haters van het licht > =

„Geen Ion en ifler goet, als voor een goet geficht.

De geeft is ons een pant, by Godes hant gegeven

,

!

Een trooft, een heyligh merk, in onfc ziel gefchrevcnj
\

De leyts-man onferjeught,het roer van ons genjoet, i

Die onfe gangen ftijft, en voor den val beboet. , 1

DeGeeft is helle glans,waer door ons herten glimmen, ï

Een onbefweke leer, waer mede dat wy klimmen
;

Tot onfen grooten God, waer mede dat wy gaen

Tot boven in de lucht, veel hooger als de maen.

Brengt fuyker,honig-raet,en watmen foet mag name,
Brengt fang en fnaren-fpel, brengt alle vreugt te famé, J

„Een ftraeltjen dat dcGeeft ontrent ons herté fchiet,
;

,,Maeckt al des werelts luft, min, als een enckel niet. '

S E P H Y R A.

DAer is, na dat ick hoor, voor my niet uyt te

rechten

,

Ofik moet delen geeft eens heftig gaen bevegten -,

•

Want wat ick brengh ter baen,en wat ik op u win

,

Dat fteeckt het nortfche dinck u weder uytten fin. i

« Waer de geeft des^ercn is, daer is vryheyt. 2 Cer. 3 . 1 7.

B ^ Icki ,



10 AERTDESS
lek ben met vollen haet op dcfen Geeft gebeten

,

lek moet van al lijn doen wat nacrderreden Nveten

,

M':ieTect{i,\y:it ishetVlccichl-Des mefi/chcn eygê aert.

S.W:xt nocdy da dcGeeft ? /. pa( ons daer i-oorhelfaert.

S. Is Vleefch ons eygen aert ? en wildy dat verftckcn

,

Wel aen,ick ben gclint hier naerder van te Ipreken.

lek wil voor onlen aert de facck eens nemen acn.

ƒ. Vat heeft ttgl.tdde tong voor defen algedaen.

Al-ffatghy hebtgefeyt, dut heb ickfoogenomen-,

jilTfaer het yjin het Vleefch in eygen daetgekomen ?

Vies-, alsghy kennenlfilt het Vleefch., èr f'yn beleyt.

En vrjegt ntft hter ofdaer^ghy hebbet algefeyt.

S. Nu weeft ghy dan de Geeft, met al u fwarelaften

,

En laetonseens de faeck wat dieper ondertaftcn.

Wat fluyter, dat ghy fegt, dat yder met fyn bloet

,

Enmetiyn eygen vleelch geduerigh ftnjdenmoet?

De vrede ^^xrt de menfeh ten hoogften aengeprefen

,

En daermcn al tij t kijft, hoe kan dacr vrede wefen ?

Daer ftaegh een vinnigh hert is veerdig om te flaen

,

Hoe kan daer eenig deel naer (ottc liefde ftaen ?

, ,De liefde moet voor al van onfen geeft beginnen

,

, ,Daer leythaereerftegront.Wie kan eé ander minne,

„Die bitter, als een gal, metopgefcttenraet,

„Syn eygen vleefch bevecht, fyn eygen leden haet ?

Wie iftèr oyt geweeft, wie ifler noch te vinden

,

Die, met foo engen bant, fynluften wift te binden ?

Gelijck gy ftrenge Geeft ons poogt te doen verftaen?

Neen,' tis maer rafery, ten kander foo niet gaen.

,,Gefeggelick te zijn, gevoegheUck te wefen

,

, ,Dat is een fchoone deugt, van yder hoogh geprefen,

„Dat is de rechte greep om t'huys, en over al

,

,,Waer datmen henen gaet, te wefen lief-gctal.

5,En die met reden weet te nemen en te geven ,

,,Naer tijt en ftontgebiet, die is bequaem te leven •,

„Die weet den regten ftreek,cn ver den beften voet,

,,Hoe datmê metter eer by menfchen wooncn moet,

,,Die naer des werclts loop iyn faken weet te voegen,

j,Vint yders goede gunft, en eygen wel genoegen j

„Maereeuwigh over-dwers te hggen in de fack

,

„Is voor een yder menfeh een laftig ongemack.

I O S E P H.

DAer wert (gelijk gy fegt', van vrede veel gelefcn,

Maer eendracht mette fond', foud'dat de vrede

welen
DieGodtonswijftcnprijft? kan duyfternisenligt,

Kan water ende vier te iamen zijn verplicht ?

,,Kanyemant, wie hy zy.kan yemant raetfaem vindé,

,,Sich met een doodcn romp aen een te laten binden?

„Kan iemant fris en fray, vol levens en gefont,(mont

„Gaen liggen hooft aen hooft , en voegen mont acn

„Meteenrgftinkend'kreng,eenlichaemfonderzielé,

„Vol yftelicken ftanck, daer uyt de maden krielen

,

„Gelijckmcn, hier en dacr, liet liggen op een radt ?

„Die mette fondcnheult.doetvuylderdinck als dat.

Salvcmantin fyn huys een vuylc boefgehengcn ,

Die fyn beminde vrou tracht om haer eer te brengen ?

Sal d'Ovcrheit een guyt,geneigt tot moort en brant.

Met vreden laten gaen, en dulden in het lant ?

Sal yemant in fyn klect het broetfcl van de flangcn

,

Vol doodclick vergif, al foetjens laten hangen

,

En gaen fo druypen heen? neen, neen, het echte wijf

Staet met eenlichte-koy geduerigh in gekijf,

„Gefeggelick te zijn, en laet u niet bedriegen

,

„En is niet ons vernuft in ilaepte laten wiegen,

ELF-STRYTS.
„Nae dat een yder wil, en is niet onfen fin,

„Van aldedcy bellagh, te laten rxmcn in.

,,'Tis iach t te zijn van aert , de reden plaets te geven >

„Te ftellen Godes wet tot richt-fnoer van het leven

,

„En foo ghy dcfc wech gefintzijt in 't gnen

,

Spreekt maer eé enkel woortjonstwiftc heeft gedaé;
Een acp omhelft fyn jonck, dat al fyn leden kraken

,

Sodattetfteeckt de moort, zijn dat niet moye laken ?

De moeder langt een mes.en geeft hc t acn haer kint,

Datquetftet totter doot, is dat niet fraev gemint ?

Een yder(foo ghy weet) doet fynen wijngaert fnoeyé,
j

En laet het guïligh hout niet al te weeligh groeyen
, |

Dat valt ons vrcemt int oog, maer wie en weterniec
1

Datwatdefnoeyerdoet,om beters wil gefchiet?

Wy fien den Medecijn metgloeycnd' ylër branden I

Den delen aen het been, den geenen acn de handen, '

En evenwel nochtans is alle man bekent

,

Dat, vafl het ganfch beley t, genefcn is hetend.
De plaefter, wiens gebruyck is tegen het vcrvuvlen, 1

Smerr, alfte wer geleyt op leer en etter-buylcn
,'

'

Maer foo die wert gebruyckt ontrent de gave huyt > i

Men wert niet eens gewaer het bijten van het kruyr»

Ghy roept, u woortis hert,'ken kan het niet verteere >

'Tgebreck is in u felfs, ghy zijt vol boofe fweeren

,

„Defalve van den Geeft, die u de pijn aendoet

,

,,Waeruecnhertcn-luft, hadtghyeengaefgemoet.

S E P H Y R A. :

HOe deerlijck is de ftandt , van die een ftrijdigh
;

woelen I

Van innerlick gevecht geftaegh in haer gevoelen !
j

Hoe deerlick is de menfeh, die eeuwigh fyn verftanc
|

Vint over hoop geftelt, en tegen een gekant

!

:

Du geeft, geftrenge Geeft, ons groote ftofom klagen, i

Du legt ons packen op, die niet en zijn te drageji

,

;

Du dringt en dwingt de menfeh te vliegé na de lugt,

En fien !de fware klomp leyt in het ftofen fucht.

,,En Rijk, hoe rijk en groot, moet nootchk vervallen,

,, Als borgerlicke krijgh fit binnen op de wallen •,

j

„Geen fteden zijnder vaft, geen huyfgefin beftaet

,

j

Daer borgerlicke twift geduerigh omme-gaet.

Hoe fal dit kleyn begnjp,ons boefem., onsgemoeden,
Ons hert een tanger lidt , van binnen konnen voeden
Een onderlingh gevecht, een'innerhck ellend',

]

Een tweedragr fcnder ruft, een oorlogh fonder end'? i

,,Eylaes!watisde menlch?eé wint,eérook, een wafem
„Eenfchaduw fonder lijf, eendau,een mift,eenalèm,

^

„Een damp,een fchrale lugt, een teer,een nietig var,
|

„Een broofen aerden pot, een, ick en weet niet war.
i

Gewis, indien ghy wilt dit krancke maekfel dwingen
Metfo benaudcn praem,het moet aen ftucken fpringé ;

Al watter is ontrent, en berften met getier

,

'

Ghelijck het aertrijckfcheurt, van opgedreven vier.
\

\A'^at wiltmendatde menfeh zynhcrtc fal verkragten?
\

Bcftrijden fyn gemoet , bevechten fyn gedachten?

Slaen met fyn eygen geeft, en voeren alle tijt
|

In defen kleynen romp een innerlickcn ftrijt?
j

,,A1 watmen menfchê noemt.is van eé vrou gekomé,
,

„Die door een vlevers tongh fohacft was ingenomen, '

,,Die door een fchoone vrugtlb lichte was bekoort}
|

„Wy zijn van vrou\vé aert, wy vallé dooreen woort.
|

Al wat van katten komt dat is gcfint te muyfen

,

Wie kan fyn eygen hert , fyn wefeh doen verhuyfèn ?
*

Wie kan fyn eerfte gront, fyn oorfpronk, fyn begin j j

Verjagen uyt haer plaets, en fetten uy tten fin ? !

Wy
]



S E L F-S
\Vy zijn van weeckc ftof, in gcyle luft gewonnen >

Gemolcken alsde melck,als kaes by een geronnen

,

Gedragen in den buyck , door fogh en pap gevoet -,

Met lang in flaepgewicgtjin 't korte,Vlees en Bloct.

Wat wil dit krank geitel lijn leden dus beklemmen

,

En met fo naeuwen dwank lijn domme fmné temme ?

„Sijns willens meefter zijn is al te grooten wenlch :

,,Om luft te weder-ftaen,niet fwacker als de mcnlch.

J O S E P H.

VErbloemt my, foo ghy wilt, u luft met fchijn van

reden,

lek falder evenwel, ick falder tegen treden

:

En ichoon gy brengt ter baen u krachten in 'tgeheel,

Noch falick regel-recht ftaenin het tegen-deel.

„Gheluckigh is de ziel, die dooreen hevigh ftrijden

,

„Het doodehck vergifder Tonde weer te mijden ;

„Geluckigh is de ziel, die door geflagcn twift

,

„Den uytgelaten brant van hare tochten flift.

,,Daeris een goede ftrijr, daeriseen heyligh kijven,

, jDaer is een reync haet, daer is een heyllaem drijven >

„En wederom daer is pays, liefde, ftilre, vreught

,

,,Diconlen geeft bedroeft, en niet mctalendeught,
,,'Tis geen verdorven aert, dat ons verdorventheden

5,Ons wroegen aen de borft, en dringen op de leden

:

, ,'T gcvoclé van he t quact komt uy t eé goede gront

,

„Dat wy ons Ibnden fien, en komt niet van de fond.

Al duncktet u lbo vreemt, al quetftet u gedachten

,

„Ik fegge dat de menfch fijn leden moet verkrachten,

,,Ick fegge dat de menfch van llch verfcheydémoet,
„Al wat de ziele quetft ofcenigh hinder doet.

„Ick fegge dat de menfch fijn aengenaemfte fonden

,

„Sijnfoetfte troetel kint, hoefeer aen hem gebonden,
,,Sijnalderlieffte vreught, fijn luft, eneygenlin
,,Moet fetten uytter hert, ofheftigh binden in.

„Icklegge dat de menfch fijn innerlickfte welen

,

„Sijn aengeboren aert, hoe leer by hem geprefen

,

Hoe vaft aen hem gehecht,hoe diep in hem geplant,

,,Moet ftellen in bedwanck, en leggen aen den bant.

,, Al wat hy heeft geheft, dat moet hy leeren haten

,

„Al wat hem heeft behaeght,-dat dient hy na te laten,

,, Ach ! Ib het met my ging, als ik van herten wenfch,
j,Ick vlugtcd' uytmy lèlfs, 'ken bleef niet meer een

menfch.
„Wat hangé wy aen d'aerd',en lieven aertfche laken.^

,,Watfoeckenwyind'aerd'ons leven en vermaken.'
„Wat is het aerts gemoet met aerde foo gepaft ?

„Waerom is onfen aert foo in der aerden vaft ?

jjAl wie den Hemel foekt, moet van dé hemel fpreké,

„Moer tot den hemel gaé,moet door dé hemel breké,

j,Moet na den hemel fien. Wat dienter veel gefeyt.'

„Ten is geen effen baen die tot den hemel ley t.

„Ik weet des menfchen hert is vol verkeerde ftreké j a

„Onsalderbefte daetheeft even haer gebreken

,

„En niet-te-min nochtans kan yemant in den geeft

„Behouden vaften trooft, en blijven onbevrecft.
Daer is geen twijffel aen, de Vredc-vorft fal komen

,

Ick heb aiover langh van fijnen dagh vernomen

,

EnindengeeftgefienUck heb in mijn gemoet
Den Soon alreers omhelft, gekulict, en gegroet

:

a Alle defe zijn in den geloove geftorven , ende en hebbén de belofte
nietontfangen , macr fy hïbbenfe van verre gelïen,ende gelooft , ende
gegroecHebr. 1 1. 3. lohan. 8. verf 1 6. Pfalnra. verf. 6. Eia. q. verf 1 . 2.
De komfte van den Meflïas is door de Propheten des ouden Teftamentes
bynaeft met alle omftandigheden voor-(eyc gewccft. Sijn ontfangeniHc;
Efa. 7. 14. fyn geboorte, Ela. 9. 6. fyn lijden, Efa. 13. fyndoor,Efa. 11. 9.
lyn opftandinge , ende fyn eeuwichnjck, Efa. 61.

T R Y T. ii

Ick heb al over langh , ick heb geilenvan verre

,

Een licht, een wonder licht, een ongewoone fterre i

Een ftrael van hellen glans, voor Zebulon berey t

,

Een fackel voor het volck dat in het duyfter leyt.
Wat heeft den hemel voor ! wat fal ons weder-varcn .'

Een Maget is bevrucht, en fal een Sone baren

,

Een kint.een wonder kint,wort Ifrael gejont,(bonL
Wiens naem is eeuwig God, Vorft van hetnieu ver^
Hy was vol fwaren druck, van alle man vertreden

,

Onweert, veracht, onteert , verwont in al de leden

,

Hy loedt op fijnen hals , met een bewogen hert

,

De fmaet van onfe fchand', de pijn van onfe fmert,
i

Hy was van Godt geplaegt met veelerhande wonden

J

Hy droegh op hem alleen de ftrafvan al de fonden , i

Door fijn geleden fmert, en diep-geveurde ftraem , '

Zijn wy den grammen God gewo^rdeii aengenaem,
Wy fwcefden hier en daer dooronbekende dalen

,

Gehjck de fchapen doen, die fonder herder dwalen -,

Maer hy, door fijnen geeft, en Goddelick belevt , ;

Heeft ons van nu afaen een beter wech berey t.'

Hy heeft.gelijk een lam ter Aagt-bank weg-gedreven/
Ofals 't onnofel fchacp den fchecrder opgegeven , '

Gefwegen alshy leet, geleden metgedult,
\

En met een ftillen mont gedragen onfe fchult

:

Hyisom onfent wil voor het gericht gekomen.
Om onfent wil van hier in angften wech genomen

,

Hy was van alle kant om onfent wil verdruckt , I

Ten leftcnuyt het lant des levens wech geruckf. j

Maer als fijn weerde bloet tot foen fal zijn gegeven,
\

Dan fal fijn zaet gedyen, en doorhem eeuwig leven , <

Want nademael fijn ziel droeg fmart en grootepijnil
Soo fal des Heeren wil in hem volkomen zijn, 1

Welaendan,fwak gemoet, hoeligdy dus gebonden'
Aen u verdorven aert.en aengeboren fonden.' \

Ghy zijtuyt vuylen luft gewonnen, ick bekent,
\

Maer God heeft defe quael van uwe ziel gewent

,

Hy geeft ons fijnen geeft, die ons leert overwinnen
Den onbefuyfden wil van ons verdwaelde finnen , \

Hy reynigt ons gemoet, en ftijft ons fwacke ziel
,

'

Die anders yder reys in fonden neder-vieL '

S E P H y R A.
'

NU werd ik uit mijn fin. Kan u dan niet bcwegé.^
\

Ift noch al even na, en noch al niet ter degen ?

Iftaltijt van bedwangh, en eeuwig van verdriet.' I

Wy hèbbensal genoeg, 'tisal het oude liet.

Al watje denkt en fpreeckt,zijntoomen,boeyert,zelé, '

Neus-prangé,ziel-bedwang,muyl-bandé en gareelcn, i

Al watje roept en krijt,is bint,hout-in,betenit,('ftrét,
\

Dwingt,overheert, betoomt, drukt-neder,ftuytcn
i

Strijt,pluck-hayrt, vecht, en llaet. Wat onbefchoftet
''

ftreken, (^fpreken?
AVaer hoorder oyteen menfch foo wreeden aertvan <

Gy dringt ons(^lb het fchijnt)de boeyen aen het beé,
!

En warter van u komt, dat treft gelijck een fteen. 1

N,au-fiender,Knorrepot,Grijfpens,Genugt-verdrijvef J

Hartknager,Tranevrient,fwaer-hoofdig hayreklijver

Muyt-maker,werre-geeft,brecklpel,verdrietsgelanc
[

Ziel-pijnder, Bulle-man,Ruft-hater, Dwinge-lantj
'Ken kan,'ken wil,'ken fal; wat moogdy liggen rafen,

\

En breken ons den kop met uwe viefe-vafen ;

'Ken kan,'ken wil, 'kenfal, wat datje doet oflaeC, I

Staen onder u gebiet, ofhoorcn uwen raet.
j

a DoordekomfteChrift, hebben allegheloovighe beloften van Ver^
'

gevinge der londen , Verlicbtinghe des verftants , Vernaeuwinghe van
'

wille. /iSor.j. 31. ,

B 3 Pe ^
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De jciigt begeert hacr regc : wie kannet hacr beletten ?

Voorwaei-ghy zijt te kranck u tegen haer te letten

,

„Die met tenaeuwcdwakdic ibeteionkheit dwingt

'„Maeckt dat haer vryc gecil uit alle banden Ipnngt.

ƒ, Krjdeenhet u helifft, /net .ifgerichtejlrcherh

Ms -voor het dertel l'leefch tot thijticngeef} te[preken
,

Soo bet Tny ü-eder toe, behoudens uontfigh ,

Datick,nls tn den Ceejh « dntlvoortgevcnniAch.

S. Neen lofcph, dit geral en is macr tijt verloren

,

lek fweere by mijn ziel, en fcgh u van te voren

,

Indien ghy mi)nverlüeck nu geengehooren geeft,

Gv meugt,ge\\isgy mcugt,wclgrouwcn datje leett.

On'thout dit lelie wuort. Maerwie laloytgelooven

Datlofeph fijnen Itaet van wel-vaert lal beiooven

,

Om ick en weet nict wat ? neen, ken ick lijnen aert

,

Hy fa! mv bvtcrdoen, indien hy fich bedaert.

Gv wcrt, mijn Ibetc vrient,doorair omftandigheden,

Tot vreught en hcyl genoot, getogen en gebeden

,

Vermach ick vet'op u, ick bidde, neem hctwaerj

Neem u geluc'k terhant, en hoet u voor gevaer.

Daer memgh edel man, de bloem van dele landen

,

Sich wcnfchte, voor altijt , te mogen aen verpanden

,

Te houden voor lijn deel, te kielen voor fijn vrou

,

Eneenen loeten nacht tekoopen metdetrou •,

Dat Potiphar met pijn, met bangicbey t van finnen

,

Met vreefe, met gevaer, met vierighLck te minnen

,

Met ganfchc dagen lanck ontrent mijn huys te gaen,

Met dikwils al den nagt voor mijne deur te llacn,rgé

Met kommer,mct ootmoet,mcr fmaetheyt te verdra-

Met forge, met verdriet, met veelderhajide lagen

,

Ten Uingen-leften kreeg,ja kreegh ter nauwer noot

;

Dat (fegh ick} komtulelfs gevallen in den fchoot.

Dat hijgt'naer uwc gunll, met innerliek verlangen

,

Dac fpeclt ontrent u net,en vs'enfcht te zijn gevangen,

Dat hanght u om den hals; en opent u de baen

,

Die al de hooffche jeught wel hadde willen gaen

,

Dat bid om u behulp, dat komt tot u gevloden

,

Dat kleeft u aen het lijf, en wert u aengeboden

,

Niet om te zijn u vrou, maerom te zijn u lief.

Niet tot een praem van trou, maer llegts tot u gerief.

Gy moed wel zijn een block van alle vreugt verllekê,

Hartneekigh, onbeleeft, van heusheyt afgeweken

,

Vanmensheytafgckeert, gymoeft wel zijn een lan,

Onwcerdigh om den naem te dragen van een man

}

Gy mx)efl: ja zijn een kluts.een lul,cen koelen troevcr,

Onaerdigh als de zee, en doofgelijck een oever,

Enkoutgelijckeenvis, en bitterals de vloei :

Ghy: moefl: jaezijn een deyn, een ongclbuten bloet.

Indien ghy, houte-klaes,lü loeten broek vermuyidet,

En vloot wanneer ik roep, en Itont alleen en pruy Idct,

Wanneer mijn vierigh hert u fijne fmerten klaeght i

Neen daten mag niet zijn, de kanfic dient gewaegt.

Wien foud' een Ibcte lach niet innerliek bekoren ?

Wien foud' een geeltig oog niet door hetherte boren?

Niet druken in het merg?wien foud' een jonge blom
Niet ruckcn van den wcgh,cn drijven om en om ?

Wie foud' een boertig jock, een loeten geeftig mallen

Niet metten eerllen lloociivlicfde doen vervallen ?

Wie lal, wanneer ik fpreeck : Gy zijtet die ik meen

,

\Viefal,mctltuergclaet,vüorantwoortlèggê,Neen?

Wie lal een teeren arm, daer in hy leytgcvangen

,

En die, gelijck een klis, blijft om en aen hem hangen,

Onwcerdighruckenaf? wiefalder van hem llaen

Een jonck bevalligDier , dat hem komt bidden aen?

Wacr toe dit lang vcrhacl?'tis lang genoeg gefprokcn,

*T IS lan^ genoeg het hooft met dit en dat ge brokcn i

T R Y T.
'

Tfa lofeph , voor befluy t, ick gae nu wat ter fy

»

|

Maer lal van Honden aen u weder komen by -,

Bedenckt u onder dies, en Ipeelt nict meer den vijfen,
j

Ghy kont nu, foo ghy wilt, u eygen vonnis wijlen

,

i

U eygen rechter zijn : ghy hebt in uwen fchoot

U wel-vacrt en bederf, ulevenen de dooc.
\

I O S E P H.
I

N Ugeltetu, mijn ziel, nu gactct aen u leven,
j

Gy liet met wat een kracht het wijfwert aenge-
j

dreven

Tot duUe rafery, ghy liet aen haer gelacc

En vreefelick ghebaer hoe dat u fake ftaet

,

Sy doet al watfe kan, fy proeft met alle krachten

,

.

Met allerleygewelt, te fwackenu gedachten, (^dagh \

Te krencken dijnen Geeft ; dies bfcnghtfe voor den
j

Al watter eenighlins haer fake ftijven mach.

Dan foeektfe my den luft met bidden in te prenten

,

Dan komtfe my aen boort met felle dreygcmcntcn

,

Dan weder met gefmeeek, dan weder metgewek,
\

Wie foud' in dit geval niet werden necr-gevelt.\dé,
\

Met wat een fchooné glans,met wat een fchijn van re- '

Met wat een llimbeleyt werteerbaerheyt bcftreden?

De wech i.s glibber glat : Een die niet vaft en ftont,
,

Sou licht, in dié geval, vervallen totten gront.

Hoewertmijnwanckelhertgcdueng omgedrevcn!
;

Hoe wertetneer-gedouwt, en weder opgeheven ! I

Het dracgt,cylaes!het draegt,meer als het dragê kan. •

I let luy !t bolt en fwiert
,
gelijck een droncken man. '

Mijn Eva pooght my ftaegh haerappel aen te prijfcn

,

En komt my Ichier geftaeg, als met een vinger,wijlen

N u haren Ichoonen glans, en dan haer foeten fmaek,
]

Maer liet ! het is de doot, fo ick de vrucht genacck

,

Het lal, indien ick eet, ick weet, het lal my rouwen

,

Noch foeckt mijn dertelvleefch, ken weet niet w^, '\

te brouwen}
Nulooptdefnoepfter heen, en loertop haren luft,

|

Maer let, ó weerde Geeft .'dat gy haervlammen bluft.

Maer niet als Adam deed', die ging het wijfgelooven

Meer als den grooten God, en het lijn ziel berooven, \

Om ik cnweet niet war,van haren hoogftcnwcnfch.
I

Oneyndelicke God , hoe wanckel is de menfch ! j

De weiclt, IS de zee-, de winden, onfe feylen j

Het lchip,oi s dertel vleefchjons finnen, zijn de zeyléj

Dus varen wy daer heen, en alswy zijn in noot,

Dan illèr aen het boort noch ancker, noch piloot

:

AVanneer een krank gemoet wijkt voorde felle bare.

Dan komtdefnelle vloetnoch hooger opgevaren ; i

Wanneer men ftilte foeckt, dan rijfter meer getier , !

E n dat ons trooften foud' isoly in het vyer.

AA' anneer ik mijnen dorft een weynig mein te koelen,
i

Dan komter meerder brant in mijn gewrigtenwoeléj

Mijn Imakeloofe mont vintmeer als honigh-foet,
|

Datnietalsenckelgalen fmaecktaenmijn gemoet.

Ick ben nu rechts geftelt, gelijck de lieden plegen

,

Die, t'wijlen fy te bed, vol droomen, zijn gelegen

,

De nacht-maar over-valt, en (fo hetlchijntjverraft, *
i

Hun dunckt dat haer de borft met rotfen is belaft. j

Sy fuchten in den flaep, fy fweeten ende hijgen

,

Om ditgewcldigh pack van haren hals te krijgen

,

Sy roepen fonder ftcm, en woelen in depijn

,

X

Aiaer, naer een langen ftrijt, fy blijven datfe zijn.

a De nagr-marry is een fieckte, rpniytendc uyttc verftoptheyt van de
j

achterfte tkelen der herUcncn, waer door het (clujn: datmen onder ec-
I

nigh "rooc gcwichte Imoort, ofte gcworght wert. '

Ick
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Ik ben gclijckecn menfch, die,door de woefle baren

,

Komr, nier een Ihelle wint, in haeflen afgevaren

,

Enfchoon hy tegen ' t fchip fijnraflè gangen roert,

Wort echter met de ilroom te zee-waert in gevoert.

Ik ben nu rechts geftelt, gelijk mijn Vaders Aloeder;.t

Doe iy mijn Vader droegh, en Efau iynen broeder,

En door een tegen-aert van dit oneenigh paer

,

Werd^,a!s een groot gewoel, in haren buyckgewaer.

Ach wat eé vreemde knjg.'wat voor eéltldiaem woclé

Ruyft door mijngants vernuFr ! ik Ipreke van gevoelé.

Ach wonderbaer gevegt !daer twee van eender dragt

Staen tegens een gekan t uy t al haer gantlche macht

:

Ach vreelelick geval ! ick hebbe my te wachten (^ten.

Niet voor eé vrenit gev%'elt, maer voor mijn eygê krag-

Mijn boeièm is het krijt, mijn hert een open velt

,

Daer twce,gereet te llaen,ih wapens zijn geftelt.

De \Vet(^^^lcert mijn gemoet dit Ibndig welen haten.

Mijn luft wil even wel de Tonde niet verlaten

:

Ik wenfche met den Geelt den rechten weg te gaen,

Maer fietl't aelwecrdigVlees wil na de llinime baen.

Ick ben gefont, en licck -, genefen, en verloren

,

Ick lev'.en ik ben doot ; ick fterv' , en werd' geboren 5

Nu ben ick weder kloeck, dan wederom vcrflout,

Nu blooder als een das, dan weder machtigh ftout.

Ick lacch', en ben bedroeft-, ik brand',en ik vervrielèj

Ick (iae, en val daer heen> ick win, en ick verhelè ;

Ick hakcnaegeneuchr, gedreven van de jeught,

In tranen evenwel Icyt my de meefte vreucht.

Wie heeft fijn leven oyt ioo vreemden ftuck geleien ?

Mijn fiecktt wort, eylaes ! door fieck te zijn genelen

,

Door kranck te zijn geheelt ; ick werde jae gefont

,

Niet door eé foet onthael,maer door eé verfche wód.
Ik drijv', en werd' gejaegt-, ick ftoot,en wert geflagenj

Mijn weerdfte deel van al en kan my niet behagen ;

Ick ben mijneygeflaef, ick diene mijnen knecht,

^ En die my naell: beftaet, is die my meeft bevecht

,

Die treckt my hier en daer, die ruckt my op en neder

,

Die drijftmy hoog cnlaeg,die fleurt my ginsé weder;

Die brengt my daer ick was, en prijil: my weder aen.

Al wat ick rechts te voOr had uytten fin gcdaeii.

Wat baet my ilot ofdeur ? mijn vyant is van binnen

,

En dat my meeft oncftelt, woont in mijn eyge finnen >

Al werd' ick nu en dan verheven van der cerdt

,

Dat my den loop belet fit op mijneygen peert.

Nu benick wat verquickt, dan wederom befweken j

Nu ben ickvoorts gegaen,dan achterwaerts geweken-.

Nu voel ick foet vermaeck , dan weder fuer gequel

;

Nu khm ick inde lucht, dan dael ick in der hel

;

Nu ben ick als een prins , ftracx weder niet met allen

}

Nu ftae ick als een rots, dan ligg' ick neergevallen

;

Nu Iae, dan wederNeen ; nu woeft , dan weder ftil ;

Mijn hert is ebb' en vloet; 'ken weet niet wat ik wil.

Wat dientcr meer gefeyt? mijn boefem kan niet vaten

Mijn grc^idcloos gcpcys, 'ken v^'eet niet waer te laten

De tochten van de luft. Al wat het ooge fiet

,

En wat het vleefch begeert, en wil de Reden niet.

Wat ben ik voor een dinck.'hoe iwaerom af te malen!

Wat fpook woont in mijn ziel!wie ka het regt verhalé?
a Befchri' vin^e van den Tweevoudigen menfclie , dat is , van de fl:ri|-

di^he genegenmeden van Vieesen Geeft , in de ziele woelende, vande
wêlcke Paukis Rom. 7. verf. 14. fpreeckt.

b Niet de Wet Molls fwelcke Moles eerft 6^. iaren na lofephs doot is

gcbo 5ren, in voegen dat de v.et op den bergh Sinai eerft is gegeven na
d.-ït de kinderen ïfraels 410. jaer vreemdelinghen waren giieu'eeft in

yEgipten, Exod. i2.Gal. ^welckenti'dtgerekent nloeten worden niet

van dat Abraham is gaen wenenm X gipten, maer van dat hy eerftelick

vertrackvanHaran,be\viift Canon in fiin tijtrekening lib. 2.) maer de
oorfpronckelicke Wet op de infettmge des houwebcx by Gode verkon-
dight. Genef. 2. 24.

S T R Y T. 2j.

Halfquact , half goet , halfdwaes , half vroet , half .

menfch, half beeft, •

Halfkloeck, half kranck, halfrecht, halfmanckjhal^'
vleefi:h,halfGeeft,

Wat raet in dit gevaer ^ ick wil gaen neder-knielen
\

Voor mynen groten God,en hem van ganfchcr zielen
|

Gaen roepen my ter hulp ; Hy is, dieni den ftrijt •
j

Ons geeft een mannen hert, en voor den val bevrijtj

Ely is dic kracht verleent, en fti;fc ons fwacke leden , '

Wanneer wy tot hem gaen met fmecken en gebedenj

:

5,Geen Ibnde komter oytfo hart gedrongen aen ,

,,IsGodons toeverlact, haer prickcl lal vcrgaen.
\\' el aen, 't is meer als tij t tot Gode lich te geven, '

Tencyndemy den geeft niet werdewcch gedreven;

'

W^elaé,mijnGod,mijn heyl,raijn troofter in de nooci
Geeft dat ick mach beftaen in defen harden ftoot. ii

Geefdat ick ganfch het rot van dele flimme tochten , i

Waer door mijn fwacke ziel wert deerlik acngcvogtéj
|

Met kracht mach drijven uyt, en treden mette voetj
i

En dy mach dragen op een onbefniet gemoec.
Ik ben, eylaeslik ben ganfch deerlik wech gefonken 61

In kuylen vol gevaer , ick legge fchier verdroncken i

In ongcfonden ftanck van 't grondcloofe flijck

:

Indien ghy niet en helpt, gewis ick ben een lijck.

Wat iflèt van den menfch ? lijn alderbcfte gronden
Zyn als een dreckig kleetjbe vlekt met vuy Ie lenden; •

Sijndeught en hoogfte tucht, is maer een dorre bl?tj
1

Eylaes ! wat is de menfch meer als een aerden vat ? •

Sijn linnen, en met een de loop van al fijn leven '

Wert door het fondig vlees.als met de wint gedreven
In 'tgrondelofe meyrvan 's wereltswoeftc bacn,
Wel op, en ftae ons by , of, Heere, wy vergaen

,

M ijn voeten zijn geftelt op glibber-gladde paden

,

Ik ben van alle kant bevogten van den quaden,(^beeft

;

Mijn luft gact buyten fpoor,mijnjonkheyt fpeelt de

;

Kom dael op ons , ó God, met dynen reynen geeft y.

Kom dael op mijn gemoet, ik wachte met verlangen j'

Kom ftijfmijn kranke leé,komftut mijn fwacke gangé:
Kom regt ons weder op,en hoct ons,Heer,voor fchacl

Breng heyl aé mijn gcmoet,en kragt aémijn verftant

;

Laet druppen dijneleer, gelijck een foeten regen,
!

Laet vloeyen, als een dauw, dijn Goddelijcken fegen <

Op ons benauden geeft , bevochtigh ons gemoet, I

Verquick ons dorre ziel, doordynen mildenvloet.

Du hebft my goede God, foo menigmael voor defen

De wonderiicke kracht van dyne gunft bewefen

,

Dies wil ick ceuwigh zijn, en blyven dijnen knecht j

;

O ! laet mijn fwack gemoet beftaen in dit gevecht.

Zy doch fo foet en goet om ons te leeren ftryden

,

Als 't vleesis boos en broos , om naer de luft te glydé :

Zy doch foo leer geneygt, om ons te houden ftaen *

'

Als ons de quade tocht ter neder poogt te ftaen

,

'Ken bidom geen gewin van fteden oflandouwen,
'Ken poog geé hoog paleys tot aen de lugtte bouwé,

'

'Ken eylch geen grooten naem, geen gelt5gcenhogé

Om over al te zijn gctroctelt achter ftraet ; (ftaet * 1

Ick wcnfch een cenigdink,en dat uytganfcher finnen ^

Ick wenfch mijn eygen hert te mogen overwinnen

,

Maektmy tot mijne flaef5maekt my mijn eygé mêfch ]

Geefmy tot mijnen buyt;dat is mijn hoogfte wenfch
Nu recht dyop mijn ziel ; God neyght tot uwc klagte

'

Syn goedertieren oor : Ick voele meerder krachten

,

Ick voel eenfoeté dauw' , ik voel een felfaem werk, !

In droeflieit werd ick bly,in krankheit benick ftcrk*

4 Biddct (feyt de Heere Chriftus) op dat ghy in geen befoeckinge en'
'

komt, Lue. 2. 4. March. 26. 42. Mare. 14. 3 8. b PfaCn. 69. verf. 3.
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kVelopdan.mijngcmocr.nccmwaerdenriikenfegca

Die op u neder daclc, gact uwen Hcylant tegen

,

Recht op u Ihppe knicn:God fprecckt tot uwen fin,

God klopt acn u gcmoet; wel op, en laet hem in.

^Vat bhjft de vuy Ie kill: noch in u hcrflèn malen ?

lek voel een ander vyer op mijn gewrichten dalen

,

Ik voeleen nieuwé'geeil, eé mecrals mcnfchékragt,

Die, tot mijnonderlbnt, van boven wert gewragt

Gelijck de nieuwe mort,(die, eer hy is verlaten,

Lcyt, meteen groot gcwelt , en worilclt in de vaten

,

rsl u over hoop gevoert, dan weder neer geperfl

,

Tot, naer een lang gewoel,het ox-hooft open berft)

Komt.meteen fiiel gcdruys, nu losenonbedwongen,

Gebortelt uyttct vat, en in de lucht gefprongen

,

Soodat des Kuypersgaft kanhooren aen de klanck,

Dat nu het edclnatis buyten lijn bedwanck.

So cractct mcttenGeeft-.nu leit hy fchicr vcrdweenen,

Dan grijpt hy weder moet,nu valt hy plat daerhcncn.

Dan njlthy weder op, tot dat hy met gewelt

,

Door Godcs hanr geUijtt, ten lellen hout het velt.

Ten lellen baert fijn Kracht,en,hooger als de bergen

,

Gaet, als een dapper helt, de ganlche werelt tergen

,

Grijpt, meteen Hout gemoet, fijn tochten by de kop,

Stoot dertelheyt daer heen, en fitter boven op.

A\'at reltcr nu te doen? fal dit mijn hert bewegen

,

Dat haer me-vrou vertoont loo leer tot my genegen ?

Sal haer uvt-finnigh vyer my dryven tottc min

,

OFlal het zyn een toom om my te binden in ?

AVar iHèr vuy Iderdinck, als dat een wijfgaet veylen

Haer Ichootj haer eigen vlees? en komtmet volle feilé

Van uy t-gelaten drift op yeraant dringen aen

,

Haercygen koppelers\haer cygen rolfiaen ?

Wat monfieris een wijf, die, als de kriele teven,

Door Ichaemteloolen brantdaer henen wert gedreven

En ranll de mannen aen, en eylcht met ftout gebaer,

Dat,of fy 't al begeert, noch beft gefwegcn waer

?

Wat heb ik menig woort van aenftoot moeté dragen ?

'Ken ben Ichier nimmermeer vantgeylewijfontllagé,

Want met dat hare man fijn hooftmaerecnsen went

God geve waer ick ben, fy vint haer daer ontrent ;

Sykomtcn mackt een praec, en vol van hocre treken,

Lonkt meteé brandend'oog,haer wefé fchijnt te Ipre-

Sy fiigt en liet myaen-.fy komt myin'tgemoet,(ken,

Sygrijpt,cn kurt mijn hant,wat weet ick v/atfe doet?

Fy onbelchaemden acrt ! fy eer-vergeten rancken !

Die niet als in een kotvanvuylbordeelen wanckenj

Waer voor een onverlact, hoe rau en ongefchickt,

Van ganfcher kelé walgt, van ganfcherhert: fchrikt.

Die acn de kriele jcugt haer hittigh dorften laven

,

Doen winfte met haer lijf, en nemen geiten gaven

,

Maer ditoneerlick wijf, vergckt 'ken weet niet hoe,

Bietmy haercygen lijf, en noch gelchencken toe.

„Een ongebonde Ichroef, al heeft hy fchoon behagen

„In maeghden op te doen, en vrouwen nae tejagen

,

,,Sal ftrcmmen lynen brant, indien een hitfig wijf

,,Komt, met een ftoutgebacr.hemdringé op het lijf:

Sal dan een zedigh hert nietallerwegen haten

Een wijf, geheel geneyght haercygen man te laten,

Een wijf, vol geylen brant, die meteen kriele fin

Een llaef, haercygen knegt,wil dwingen tot de min?

„Het belle vrou-cieraet noem ick een zedig welen

,

j,Een neer-geflagen oogh, daer fchaemt is in te leien

,

„Eé aenfigt,dat rontom door eerbaer root ontfteekt,

„Oock als een echte man van reyne liefde Ipreeckt.

,, Ach ! 't is een vuyl bcjagh naer ander luyden wyven
,,Den uyt-gelaten tocht van fynen luft te drijven

,

„Fy ! die een dertel hant flact aen de reyne trou

,

,,En metft een vreemden Heen op ander hiv gebou.

Ick terd' u,dertel Vleclch,watlbudy,llim gcbrocdlcl,

Mijn hert, door u bejagh , bcrooven van lijn vocdfcl

,

^lijn zielvan haervermaeck, en aldcr-lbetlle ruft ?

Neen, daer en is geen kans; u vicrisuyr-geblull

,

Uprickelisvcrllompr, u banden af-gefleten,

U tochten wech gejaeght, u jeucklèl uyt-gebeten,

U vlamenismaerroock , u kolen enckel as

;

Ick ben een ander menfch, als ick te voren was.

Ravotfter,Tafel -vliep;,Nagt-liefrter,Buyk-goddinne

Mont-lpeelfter,weeldc-kint,lluip-zielc,ichédc minne
Tugt-haetfter,Schotc-bol, Korthiclde.Glibbervocc

Ge'k-lcheerfter,Lichte-koy,Slecp-léde,Labbe-roct,

Watkomdy my aen boort,mct u vervaerlik drcygen?
'Ken paflcrnietmeerop,'ken ben niet mecrueygen,
Ghy lult na delen tijt,'t zy datje wilt ofniet,
Ghy lult van nu voortaen Üaen ondermijn gebiet.

Ghy lult u Ihoodc drift, en rocckcloofe ftreken

,

Ghy lult u dullen loop nae-latcn en verbreken

,

Ghy fult,onftiiymJgh\vicht;gy Hiltvan nu voortaen

Geen kromme Iprongé doé,gecnquadewegen gacn
Ick ben voor mynen God, met vaft beraet, getreden

,

Ick hebom fyne gunft uy t al mijn hertgebeden

,

Ick heb met mijnen geeftgcmaekteennieu verbonc

Niet meer te willen zyn een Have van de fond'.

Ick heb, in grooten ernll, een dieren eedt gelworcn

,

Datmy geen vuyleluft yoortaen en lal bekoren

,

Datmy geen krielefin, geen anderflimgebreck

Sal onder fijn gebiet doen buygen mynen neck.

Ick ben met mijn geficht , voor al mijn levens dagen

,

Getreden in gelpreck, en vaftelick verdragen

,

Dat mijn vermetcnoog geé maegt offchoone vrou

,

Met keteling van luft, voortaen beloneken fbu.

Ick heb van mijn gehoor wel ftrengelick bedongen

,

Niet meer te laten in 'tgefmeeck van gladde tongen

,

Verleydfters van dejeugf.Ick heb mijn rechtcr-hant

Met onbewogen tucht verfegelt en verpant.

Ick heb aen mijn gemoet wel hoogh en dier bevolen

Dat my di t weeligh hert niet meer en wcrd'ontftolenj

Ick heb mijn wilt gepeys met palen vaft gefct

,

Dat my geen dertel wijffiil locken in het net.

Ick heb van myne ftem een hoogen ccdt genomen

,

Dat geen ligtveerdig woort my uy t dé mont fal komc.

Ickpoogh met alle kracht te houden in den toom
Int waken mijn gepeys, int llapcn mynen droom.

Ick heb van alle kant mijn wapens aen-getogen,

Om van hctfiioode vleeich niet meer te zijn bedrogé,

Miinlchiltisvaftgeloof,mijnfwaertdesHeeréwoorc

Mijn hellem Godes heyl , en dus loo gaen wy voort.

Al quame nu me-vrou met fmeecken en gebeden

,

En vulde mijn gehoor met al de Ibctfte reden

Die oyt een hoeren tong haer leven heeft gelcert.

Noch Ibud' ick van de luft niet werden ov^heert.

Al quame nu me-vrou, en, moede van te vleyen.

Ging proeven mynéGeeft metjammerlik te Ichreyen,

Gingh thoonen hare kunft met hygen en gcfucht

,

Noch bleefick onbeweegt, offteldet op de vlucht.

Al quame nu me-vrou van Honden aen ghetreden

,

En Helde voor mijn oogh haer lodderlickHe leden

,

OntHoot haer teerc borH, en leyde voor my bloot

Al watter l'chuylen mach in haren geylen fchoot •,

Al brachtfe voor den dag veel gaven en gefcheneken.

En wat een liHigh wijfnoch vorder kan bedencken

,

Wanneer haer brandigh hert door luHen isverblint.

Noch floegh ick al haer doen en leggen in de wint.

Al



S E L F
Al viciremytevoer,ick (^fonderyette myden}
Indien ick niet en kond' haer leden overlchryden

,

Sou trappen op haer lijf, en met een ihellen tocht

My maken uy te wdegh, ten beften dat ick mocht.

En ofiy metter hant mijn kleet beftont te vaten

,

-Om my te houden itaen-,voonvaer ick fout haer laten,

En offy kreet van ipijt, en maeckte groot gcluyt

,

Alft immers weien moeft, ick ft:reeck ten huyfen uy t.

S E P H Y R A.

T 1'Ierkocm ik wederom, nu fa! ik hacft bemerken

Jl^ J Of foleph is een menfch, ofeen van dc.b ierken

Gehouwen uy t een rots : nu lal ick eens beficn

Ofjoleph lijn geluck moetwillcnslal ontvhen.

Wei aen, volniaekte ziel, Ichoon boven alle fchoone,

Mijns herten grootfte vreugtjmijn hoop.mijn hoogile

kroone, (niÜ^

Mijn hcvl, mijn toe-verlaet, mijn trooft, mijn foetfte

Mijn licfdejmijnvermaekjmijnwenlch, mijn dicpfte

O wmikel van verftant, ó geeft in ah bedreven
,
(luft ;

O adem mijner ziel, ó voedfel van mijn leven

,

O vonck van mijnen brant, ó fleutel van mijn hert

,

Die lang gebeden zijt, en noyt verbeden wert,

Ick maen u op de gunft van mijner hant ontfangen

,

Op u beleefden geeft, op mijn bedroeftverlangen

,

Op u me-weerdigh hert, op mij a onrfteken bloet

,

Op uwen fichten acrt, op mijn ontftelt gemoet

,

Op u begaefde ziel, van yder een geprefen

,

Op mijnen hcetcn brant, op u bevailick wefen

,

Opmijnbedrucktgcpeyns, opu vermaerde deugf,

Heb deerenis met my, en mijne groene jeu gt,

Heb deerenis met my, en dcic teere wangen
Met tranen (^Ibo ghy üct) om rwent wü behangen

,

Heb decrenis met my, en delen droeven geeft

,

Die niet als u en lieft, en niet als u en vreeft

,

Hebdeerenisjick bids,met dit verdrietigh luchten

,

En met den droeven ftant van mijn ellendig duchten.
Heb deerenis, óvrient, meteen verhefde vrou

,

Die buy ten uwe gunft geen ure leve leven wou

,

Heb deerenis met my, 'ken kant niet langer herden

,

Ick fijge na het graf, wat fait van my gewerden ?

Ick fterve daer ick gae, heb deerenis met my

,

En ftclt mijn treurigh hert eens van fijn qualen vry.

Ghy fiet mijn droefgebaer, gyfiet mijn tranen rollen,

Mijnoogen volverdniets, mijn kaken op-gefwollen

,

Mijn geeft vol minne-brant, g)' liet mijn herteflaen,

Hoe kondy noch Ib koel, foo ftille blijven ftaen ?

Hoe kondy,Jonger helt, hoc kondy noch gelaten

,

Dit lijf, voor u gemaeckt, te grijpen en te vaten.

Te druckcn aen u hert, te heelen mijn verdriet ?

Maer wat ick klaeg,eylaes ! ick fie tcn,baet my niet >

Ick fie, alwat ick doe, ten kan u niet bewegen

,

Ghy ftaet, gelij ck een klip,in 't v^oefte meyr gelegen

,

Die niet een lier en wijckt.O onbewooge rots

,

Ofick al fchoone fpreeck, ghy blijft al even trots j

Ghy blijft al die ghy waert. lek fweer u by Ofiris

,

Ick Aveer u by de Gat, dat ons fo weerden dier is >

Ick fweer u by den Bock, en by de Crocodijl

,

En by den klaren ftroom van onfen rijcken Nijl

,

By Ifis, Seraphis, en watter is geboden
Te vieren hier in 't lanr, by atde grootfte Goden

,

Ick fweer u by mijn ziel, en mijn verliefden fchoot,

Ofheden zydy mijn, ofheden zydy doot.

Het licht van defen dagh dat moet, en fal my geven
Of't eynde van mijn luftjof 't eynde van u leven

,

S T R Y T.
^i

Het gae my foo het v.il, ick moet noch heden zijn {

Ofmidden in de vreughr, ofmidden in de pijn. ;

Verrtaet wat ick u fegh. Gewis ick fal my wreken

,

Of 't fal mijn liftig hert aen flim beleyt ontbreken.
Watraes ik ? 't is geen noot,fouJoièph feggé,Neen.^
Hy wil maer eens belicn, ofick 't van herten meen. a

Hy kropt lijn tochten in tot op hetalderlefte,

„De brant en wil voor eerft in'tjeugdig houtnict vcfté

„Maer als het groen gewas het vier eens heeft gevat,
,,Soo iflèr aen den heert geen hecrer brant als dat.

Soo fal'tmetlofeph gaen. Wel hebdy voor-genomen
In d'alderhoogfte trap mijn brant te laren komen ?

Soo ift dan nu genoeg, 't is nu de diepfte noot,
'Tis nu dejonghfte flagh , 't is nu de lefte lloot.

;

Al waerdy van een beeft in 't vv^ilde woutgefpogen

,

Al haddy wreede melck uy t leeuw ofbeyr gelogen

,

Al waerdy van een draeck in rotlen op-gevoet

,

Noch Ibu mijn deerlick fien bewegen u gemoet

}

Wel aen dan, laet my toch yet van u gunft verwervènj
Ik bids u. I.Denktet mct.S.l\.en voegt u. ƒ, Lie'verjleryeni

J'.NuIofeph!/.i'fWw;VTV4/.j.Ach mocht ick./. Srjdi

»id^ (fM
S. Ey \kve.L?(aerder n'ut.S. Om-vangh my./. Ick ! keri.

S. Gy fult nochtans nietgaen. /. iVatfdu dan o-nthrekcni

S. Biijftnoch een weynig ftacn,ik heb u wat te fprekê»
/. 'Tis algenocgh, me-x'roa, daer is geen fpreke-a aen.

S. Maer vrient,ik heb u vaft,gy kont my niet ontgaé«
/. Ijigcck ? i".Nu komt eens hier. /. Ghy fult mijn mïntel

fcheurcn.

S.Kom herwaerts. / niet alfi. S. Ik fal u blijven fleuren!

Tot dat ghy my ghelieft,het zy u liefofleet.

/. Alfi immers ivejen. moet., neemt daer^, en hout het kleet.
\_

Ickgae ter deuren uyt. S. Gewis het fal u rouwen

,

Ior,Zepho,Thina,Gos,hclpt defe boofwigt houwen,?
Koom helpt, 'tis meer dan tijt,looptals tot moorteii;
Ik hjd' hier in mijn huysonlijdelickefchant.(branc,i

/. Wat onhefchaemder leijfl hoe "ivilditfpeeltjenenden >
\

^.Helpt mans en maegdé hclp,een Have wil my fchen-
Eé ombefchoftc guyt,van Hcbron hier gebragr,Cdé,
Die komt my ranflèn aen, op dat hy my verkracht. '

Loopt mans en maegdé loop,komt haeft hier in getre-
De boefis vol van brant,ontbloot van alle reden.(den,'
/. Wat afgerichte lift ! ick hoore door her huys

,

Ick hoor van alle kant gedommel en gedruys

;

Een yder is verbaeft, een yder komt geloopen.
Nu fal het liftigh wijfveel leugens t'famen hoopen , '

En doen een groot beklagh, om my te tijgen aen, b '

Al wat haer vals bed rij fheeft tegen my beftacn.
[

Het kleet,dat ick terftontlictin haer handen blijven
,

,

Sal haer door-trapt bedrog niet weynig konnenftijvé, '<

Wat raetnu, lieveGod ? wat raet doch gaet my aen ?

:

Waerloopik,arremmenfch.\vatdienternugedaenÈ'-;
„Hoe rolt het los geluck .Mioe gaen des werclts faken?

j

,,'Tis rook,'tis enkel wint al wat de menfchen maken,
|

„Haervoorfpoet,eercnftaet,haerhoogftgeagte goet

'

,,Gaet fchielijk op en neer
,
gclijck als ebb' en vloef.

'-

4Deyi^gyptenaren hebben van alle tijden overtolligh geweeft inde
ydelheyt v.m haren gemeyndenCods-dienftjin voegen d.ntfe nietalleen-
lick Ofirim, Ilïm, Serapim , af-oeftorven menfchen , maer oock Gatten , •

Honden, Wolven, en CrocodiTlen, goddehcke eere hebben aen-ged.-ien, .

in voegen, dat foo yemant eenige van defe gedierten doode , ook onwe*
j

tcnde, hy dadelick wiert om-gebraclir, gehjck t' anderen tijden een bor-
ger van Hoornen, een Catte by ongelnck gedoot hebbende, van de ge-
meente it verfcheurt ge\veeft; het wekkeJ)ied. Siculus verhaelt felfs ge- ,

fien te hebben.

b Kleyiie Self-flri j t ofte ftrijdighe overlegginge lofephs , wat by hem
te doen- ftont, nae dat hy van fyn vrouwe ontvloden , en fyn kleet in ha- \

re handen gelaten hadde. i

B s lek]



jó S E L F-

lek was noch defcn dagh in hoogcn ftaet verheven

,

Nu legg' ick in het lloF, van boven necr-gcdrcvcn

,

Nu hjd' ick Ibndcrlchuk een Ichandehckenval,

Onlekcr wat voor ramp my ovcr-komen i'al.

Wat treek ick nu ter hant? lal ick, gchjck een hennen,

Gaen bidden om genacd', en mijne Ichult bekennen?

Neen, neen; heb ick de hift, tot heden, af-gcwcnt

,

Ickw'il voUlandigh zijn, en bhjvcn totten end.

Hoe ! gaen wy dan te hoof, om daer de loolc trccken

,

En al dit ilim belcyt, mijn heer tegaenontdeckcn?

Neen holla ? niet alfoo ; een huys geruft en ftil

Dient in geen twift geftclt, om mijner ruften wil.

Wat ftaeter dan te doen ? ial ick my binnen geven

,

En daer, voor yder een, al watter is bedreven

Volmondighftorrenuyt? Noch dat. 'Tisongeraen

De feylen van de vrouw voor knechten uy t te llaen.

Wat dan ? falickinhaeft gaen loopcnuytten lande?

Ick vluchten als een guyt! dat waer te groten Ichande.

'Tis beter wattcr komt te lijden metgedult-,

Die blijft, is vroom geachtj die vlucht, diegceftmen

ichult.

Oock als een flacfbeftaet van fynen heer te loopcn

,

Die moctCL metten rugh ofmetten hals bekoopen -, a,

4 Een '.vech-geloopenflave, al en draegt hy niet mede, is evenwel een

dief, want hy Iteelt Ijch felven.

S T R Y T.

O falft ten beften gaet,hy raekc acn meul' ofploegh
j

Alishyfonderfchult, de vlucht is fchults genoegh.

W at is dan ons bcfluy t.^ ' tis tijt hier op te letten.

Ick fal niet cenen ftap,nict ecnen voet verfetten

,

Ick fal hier wachten af, al wat in dit gheval

De goedcrtiere God my overfenden fal >

Ik heb opGod betrout,inGod heb ik begonnen,(nen.

Met God den ftrijt beftaen, doorGod de luft vcrwon-

VanGod wacht ik het end.Wat pas ick op de fmaet.^

„Wie kan het qualijk gaen, die lig op God vcrlaet.'rf

HOe fal ik dy.,6 Heer,ten vollen konnen danken.

Die my hebft los gemaecl: van alle werelts ranke,

Mijn oogé van gefchrey,mijn jonkhcy t va den noot,

Mijn voeten van den val , m ijn icielc van der doot j

Dy, Heer, zy lofen danck.dijn naem wil ick belijden,

Du hebll mijn fwacken arm geweldig Icercn ftrijden

,

De vingers mijner hant ten krijge toe-geruft, Qud ,

Du bilt mijn hoogftc wens, mijn trooft, mijns hertéa

Ick wil van nu voortaen, ick wil mijn ganichc leven

Aen Godcs rcyne wet geheelijck over-geven

,

En zijn in mijn bedrijfootmocdigh en oprecht.

Du maer,ó reyne Geeft, verftcrcke dijnen knecht.

a Wie is oy t te fchande geworden , die op God gehoopt heeft ? Sy-

rach. I.
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ACHTBARE, WAËRDÉ , BESCHEYDENË

{ O N C K-V R O U W.
Enyder heeft gemeent , tot op den dagh ^an heden.

Vat Pindus nimmermeer niet mochte ^ijn betreden

jils met den teeren 'Voet Van een geleerde maeght

,

Jen ivien een geejiigh boeck , )neer als een man , hehaegt ^

Maer u yerheye geejl , een Jpoor yoor al de 2^eeuwen ,

Een licht yan u gheflacht , een cierfel defer eeuwen ,

Toont j dat de Maeghden-bergh aen yrouiven toeganck ^eeft ^

Wanneer haer eerbaer hert de ware trou beleeft.

Ghy , in het reync bed yan uWen man ghelegen
,

^ndt Pindus ;, koyidt Pernas , kondt Helicon bewegen
j

Dat u haer Jleyle kruyn foo grooten eere biedt ,

Ms oyt aen jonge maeght yoor defen is ghefchiedt.

Thalia was gcjloort , en wonder tegen feggen ^

Maer hoorde , met befcheyt , haer reden weder-leggen
,

Soo dat ApoWo felfj met al de Maeghden , fach

Vat oock de reyne trou "Voor maeghden ftrecken mach.

Ghy dan , Jyn gunji-genoot j hebt metter daet gefongen

,

Niet rancken l^an de jeught ^ niet Venus kromme Jprongen j

Maer fangh yan beter ftof, een liedt yan Mirrtam ,

VAt met uyt aerdfche tocht , maer uyt den hemel quam.

Ghy qucelt geen dertel min-, maer liefde yan den Vader y

Ontjleken in den Soon , des ware liefdes-ader j

Vefucht die ghy befchrijft , trèckt op het feet geklach y

Waer Van de wijfe Soon 'Van VaVid maeckt gewach. a

Jl wat u yoor gedicht komt uytter penne fchieten
,

Sien wy , met groot yermaeck , als enckel honich 'vlieten

,

En 'Voelen , uyt den loop 'Van haren fachten 'Vloedt

,

Wat yoor een foeten aert daer woont in nw gemoedt.

tlier om is u te recht de lauwer-krans gefonden , b

Voor maeghdeiick beleyt gevlochten en gebonden
_,

Tot noch een Vajler peyl , dat. met alleen een maeght ^

Maer dat oock echte trou aen Helicon behaeght.

Op yder lauwer - bladt ^ in defe krans geweVen

,

Staen , met gemaelen gout
_,
de namen uyt-gefchreyen

Fan gecften onfer eeuw , en Van den ouden tijdt
,

Waer 'Van ghy , Zeeufche (Bloem , de minfie met en ^yt.

Ve Maeght , die haer gedicht laet aen den J'mjiel klincken >

Gingh u yerhe'Ven geejl met defe kroon befchmc^0^j

Niet op haer eygen naem , maer uyt gemeene gunjl

Van al het geeftigh 'Volck j 'Beminners 'Van de kunft.

Hoe kan ons eygen lant , hoe kan doch Zeelant fwtjgen j

Mits ghy foo hoogen lof in Hollant kondt 'Verkrijgen?

Jonck-vroU;, neemt dit gedicht ^ en houdt 'et yoor een pant

,

Vat oock de Zeeufche kuft kan achten het Verftant.

a Hoogc
Salomonis.

liedt

^CicrlijckeLau-

re-krans, met eer-

biedige Lof-dich-
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S I N N E - B E E L
Openende de hcymcniflè en rechten aert des

C H R I

D T,

STELYCKEN
Y T S.

^-?^^^"j Enfchout dit^^} boerentüygh,van buy-
;.e,C/\'i9,vl ten endc binnen,

Het eenc mettet oogh,het ander met de
finnen i (hertebict.

Want lbo ghy dit geflcht een leerfaem

Ghy lult hier konnen fien dat niemant oyt en Het.

Van buycen llaethetftil, van binnen is gerommel,

Niet anders dan ghelijckhetrafen van een trommel,

Als in het vlacke velt twee legers komen ftaen

,

Ten krijge toegeruft, en veerdigh om te flaen.

'T gerugre wcrt verwed door twee verfcheyde faken,

Die in 't belloten vatfich onderlinghghenaken.

En ftorten over hoop. De fmakeloofe flroom

Ley t midden in het vet, en bobbelt in den room.

Hier uytontftaet de krijgh.Sy dringen in malkander,

Nu drijft het eenom hoogh, dan wederom hetanderj

Nu wert de room verdruckt, en dan het fchrale wey>

Men twijfelt aenhetent,de prijshangt tuflchen bey,

Onfekcr wiens hy is -, tot dat ten lange-leften

Deroom, nac groot gewoel, aen een begint te veften,

Enfchoondcr, alshy wasj engeeldcr, als het gout,

Verbetert door het llaen, met kragt he|^clt behout.

Maerfchoonhy boven drijft,nogmoethy^^cr lijden

Dat kabbcling van mclck,datfchuym,van alle zijden,

Dat ipocling van het vat hem over ai bevleckt ;

Tot dat een hooger hant hem uytter leeghte trcckt.

Hem fpoelt met klaren ftroom , maekt fuyver boven-

Sout, tegcns het verderf, bewaert in fijne vaté,(maté,

Verfegelr met fyn merck, ten leftcn cicrt,en kroont j

Soo wcrt die overwint, nae lange ftrijdt, geloont.

VVJ II yemant,mct verfl:ant,het woelen en het wercké
'
' VanWater en deRoom wat nader over mereken,

Die fiedeganfche faeck, metaendacht, naerderin.

En trek uit flegtc (lofnictal te flegten fin. (binnen,

De Keerne zy de Menfch(^}.De kracht die woelt van

Beduyt den fwaren ftrijt van goed' en quadc finnen, c

DeRoomvertoótdéGecftihetfchraleWeydeLuft:

Dees twee ftacn tegen een (d),cn woelen fbnder nift.
j

Ontwaekthierydelmenfch.enleertueygenwonder,
|

De Geeft is niet alleen (e), het Vlees is niet byfonder,

Haer krachten zijn vermengt, en over al gemeen , ;

Sy liggen in de ziel gedommelt onder een.

Gelijckhetfchemer-licht.juyfteer deroode morgen '

Brengtweder aen den menfchfijndagehklcheforgen, ,

Sweeft om het woefte ront,nietduifterjniet te klaer.

Geen nacht ofdag alleen, maer nacht en dag te gaer.
j

So gaethet ook met hen.Van wit en fwart verfcheyde,
|

Zijn t'famen wit en fwart,en fweven tuflchen beiden,
1

Gelijck het water doet, wanneer men heet en kout
j

Giet in het eygen vat, en door malkander brout.

Wel aen, daer njft gewoel, het gaeter op een vechten» «

Eenyderbrenght ter b.ien fijn onvcrfaegdeknegté.

En kantfe tegen een (f) . Het vlees is toe-geruft ;

Met roekelolë leught, en ongetoornde Luft

,

I

MetuitgelateIok,metonbefchaemdeNachten,(ten, ;

Met Dronckenfchap en Spel, met bende van Gedach- :

Vol van des wereltsVreugt.metAchterklap enHaet, :

MetLeugens,Twift,Bedrog,en ongefchikten Praet,

De Geeft treetin het perck.omcingeit met Gebeden, -

Met Godes heylfaem Woorr,met ftichtelijken Rede,
;

Met Ootmoet.Sachten Aert,Bekentenis van fchult,
|

Met Liefdemet Geloof, met Hope, met Gedult,
i

De flachgaet heftig aen,dacr rij ft een dapper woelen, i

Het fchijntdatVleefch en Geeft als door malkander 1

So dat de felle tocht, en onbefuyfde loop ( fpoelen, i

De krachten van de ziel(5}doet rollen over hoop

,

Ten Icften wert de Geeft , na veelderhande wonden,
j

Na veelderleygevacr, in meerder kracht gevonden
[

Alsimmervantevoor>ennafoogrooten llagh

,

'

Is vafter als hy was (h), en fchoonder als hy plach. i

Nochtans nietfonder vlek^;)- "^^'^"^ ongerijmde togtó' I

Van vleefchelicke luft, en ander fnoo gedrochten
, j

Staé nog in hem gehegt:en,fchoon hy hout het velt,
|

Noch wcrt hv menigmael van quadc luft gequelt •,

Tot
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Tot dat de groore God fyn hant bet neder-dalen

,

:
Enkomthern,doordedooc,hiervanderaerdenhalé,
Vcrplaetft hém in zyn njk , doet weg den aerdlchen
Verheerlickt lijfen ziel, en wafcht de feylen af.fdraf,

Geluckigh is de menlch, gcluckigh boven maten

,

Die God de gunfte doet, om dit geluck te vaten
>

Geluckigh is de menlch, die hier in delen tij t

Oprechcelicken kampt, en wettelickcn ftnjt.

Onftcrfelicke glans, en Konincklicke króonen
Staen by den Heer bereyt , om dat gemoet te loonen ;

Te loonen,maer uy c gunll: : ons belle doen is quact.

Het lieyl, dat ons gelchiet, en is maer uyt genaed
>

Genaed om God deSoon.HetLam voorons gcllagtet

Dat heeft de vreucht bereyt, by ydereen verwachtet,

Die Godes heyhgh mcrck in fyner zielen draeght.

En door den lieven Soon denVader heeft behaeght,

ONeynddicke kracht, no\t recht hegrefen Wefen

,

God Vader, Soone, Geefi;die, hoven algerefen,

l\ 'oont in u eygenfelf:,koomJiercke dtjnen knecht

,

Als JVerelt, Vlees, en Bloet, en Duyvel hem bevecht.

Koottii leer onsflvackengeej}foo op der aerdenjlrtjden

,

Datlvy, na dejentijt, deelhadden in' t verblijden
,

Dat v0or dijn heyltgh rolck roor eeu'^igh is bereyt

,

Da^r defe romp en ramp mach "berden af-geleyt.
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J^rte yerklaringe eeniger dingen.

a Aenfchout dit Boeren-tuygh } De Lefer en ghelieve

hem niet te ftootcn, uyt oorlake dat , in een foo voor-

trefFelijcken en gewichtigen fake , als is de chriflelicke

Stlf-jhydt,h'j on%^ó:ix\x^Q\^x.^^txlc^i^'^'\nnt-\i^t\x.ohQ

gelijckenille, ghenomen van een flecht huyfmans ge-

reecfchap, het welcke \vy een Keerne noemen, dewijle

de hcylige mannen Gods, de ganfche fchrift door,jae

de Hcere Chrillus felfs, als een fonderlinge vermake-
Jickheytfchijnt ghenomen te hebben, deghelijcke-

nilTèn by hem ghebruyckt ( felfs in faken de faligheyt

betrefiende; te ontleenen van dinghen der land tfluy-

den; daer nochtans een yder meer als kennehck isjdat

hem (die de wijsbeit desVaders is'gcen andere ftofFe

en konde ontbreken j Iprekende mitsdien van zayen

,

inaycn, planten, in-oegften, en dicrgclijckc : infge-

hjcx, van alderley huis-luyden tuyg,als van fchueren

,

dorich-vloeren, wannen, hekels, wijn-perflcn, koren-

maten,vlegelsien by-naefl van alleswat den lantbouw
aengaec jjae fomwijlen foo diepe in foodanigheaf-ge-

leende maniere van fpicken Hch in-latende, dathy
uyt-druckehckcnfynenhcmelfchen Vader, denon-
eyndehcken en onbegrijpelickenGod,eenLantfman,
en fich felven , die daer is des Vaders even-beelt, den
Wijn-iiockis noemende. /öW. if. i.

b Be keerne zy de men/ch^Hier mochte bilUchlickcn

gevracgl^r werden , in en op watperfoonendefellnjt
is vallende ? waer op dient voor antwoorde , Dat de
felvc plaetfe grijpt in den weder-gheboren menfche

,

meerder-jarigh zijnde. Want wat de minder-jarige

kinderkens der gheloovighe aen-gaet, ofwylchoon
de felve (^volghens het woort des Heeren ) het rijcke

derhemelenaenrekenen,aIsinChrift:oghercchtvecr-

dight en geheyligt zijnde, nademael nochtans de fel-

ve geen werckelickc fonden en konnen bcgaen , lbo
en konnen fy oock defen inwendigen ftrijdt niet ghe-
voclen> dewijle de felve in dadelicke werckinge is be-

ftaendc. Belangende de onweder-geborcne , alhoe-

wel delllveeen feker tegcn-llrevcn tufTchen herteen ^

gcwiile nu en dan ghewaer werden, foo vinden fy iie-
'

den evenwel noyt 111 haer den rechten aert dei>'self- :

ftrydts. daer van wy hier gewagen, en is derha! venhec
'

onderfcheyttullchenhun, en den viedcr-gheborerv
'

gheheel mcrckelick
: De natuerlicke menlèhe in duf-

'

danige ghelcgendieytghefielt zijnde, liendcalleen- '

hjck op uytterhcke dingen, te weten , ftrafleofrebc- ^

Jooningc van menfchcn, wcnfcht en woi-de wel , mee-'
al fyn herte

, dat de fonde geen fonde en w are, jaê dat- \

ter noch Wet noch God met allen mochte gr ronden ^

werden, daer middcler-tijdtfynGewiflein tegeiK.eel
van dien hem overtuyghten tegen hem uytroept, dan

'

fonde jac fonde zy, en darter bcyde een Goden een
Wet des felfs ghevonden werr. Dufdanige ilnjdige '

in-vallenhaddePikitus, alswanneerhydocrghetLiv- "

geniflè fyner GhewilFen wel een ièkeren ichncic en af- '

keer haddc van den Heerc Chriftjm te verwijlen , en
'

evenwel nochtans(om her voick te behagen)gafheni •

over hem gekruyftte werden. Denatuerhcke men- \

fcheIietalleenlijckopmenlchelijckeredelikheyt,en
als hy fyn faken daer toeghebrachr heeft, dat lyn in-
vallen daer mede eenighiins over een komen , foo
meynthy den ftrijdt gewonnen, en alles wel verrichc

'

te hebben. De weder-gebore menfche daer-en-tegen,
in alles alleenlick het ooghe hebbende op de eere Go- ;

des, meynt met met allen uytgencht te hebben, ten zy
\

dat hy fyn wille brenge onder den woorde Godes , en 1

tot dat hy fyne gedachten gevangen hebbe genomen
totdegehoorfaemheyt Chrifti , ghelijck deApoftel ^

fprceckt, 3. Corimh. 10. 5-.

c Vmgoede en q^uadefinnen') 'Tis de pijne weert een :

weynig acht te nemen wat Vlees en Geeft in defen te
'

feggen isj alfoo fommige menfchcn, niet geheel gron-
delijk hierover bericht zijnde,lichtelik eenige vreem-

'

digheden in hare herflcnen daer over fouden fmeden, '

verhefende alfoo de vrucht, dieanderftnsindefe be- \

denckinge fich aenbiet.Vele meeiien (om het grover
!

gevoelen van andercjom kortheyts wille hier voor-by
;

te gaen) dat Vlees hier niet anders en is als dat grove en 'i

ganfch onbelompen deel van de menfchelijke verdor- '.

venrheyt,rcghel-recht ftrijdcndc tegens redenen bil- \

hkhcyt,en dat mitfdien <\^Geefi foude zijn dat edelder
'

gedeelte, van de bewegingen onferziele,wefende het
i

redehcke Vernuft. Dan het is in beyde mifgetaft.
Want den Geeft een en't felve te maken met de men- '

fchclicke befcheydcntheyt,ofce met het redelick ver- i

nuftvan Godealmagtig de menfchen ingeftort, tot
i

onderfcheyt van and'ci e gedierten, ten is aen de Geeft: !

veel te kort gedaen ; deY>'ijIe hy vry hogermoet gaen, •

ja menigmael tegens het menfchehk vernuft heeft te ^

ftrijdcn,4ji^ijlehet verftant desvleefches isvyant-
:

fchap tegen God,gelijck deApoftel getuygtj/fwAS./.
'

Wy feggen daerommc dat de Geeft hier niet anders
;

en IS Asfekere heylige hoedanigheyt , door Godes Geefi uyt-ge- ',

Ifracht in het verftant en ycille des menfches-, het Vlees, een in-
\

gebooren verdorventheyt en aengenegentheyt tn de ziele tot de ]

dtngen die tegens Gods -St^etztfnfinjdende. lek hebbe luft -i

{ feyt Paulus, Rom.j.22. tot beveftinge van beyde) aen
i

deWetGods,naer den inwendigen menfche, maer ik '

fie een anderWet in mijne leden, de -^elkefirijdt tegen I

^e Wet mijnes gemoets, en my der Wetder fonden,
]

die in mijn leden ley t, gevangen macckt.
d Vees tipeefiaen tegen een) 'Tis aenmerckens weer-

\

dig, dat defen ftrijt met en beftaet uytnaektcinbeel- ^

dinge , ofte merifchclijcke invallen 3 maer dat de fel- i
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ve wcrenlick,cygentlick,en in ware dact gclcluecgc-

lijckhcrfelve duydelik bydcn ApodelPauluni wcrt

ghcibycenbefchrcvenvoor ecnwefcntlickciiftrijtin

de ziele des mcnichen, (7.d. f. 1 7. Het vleelch begeert

tcgcns den Geeft,en de Geeft tcgens het Vleelch.De-

fe ftacn tegen malkanderen, Sec.

e De Getft is met alleen)' Tis aenmerckcns weerdig

,

dat Vlccich en Gceil ten aenlien van plaetlc, van den

anderen niet verlcheydcn en zijn, maer dat de lèlvc

onderlinge vcrmenght liggen door degeheelc ziele.

Waer uy t voort-komt , dat de menlche ten dien aen-

flene als tweevoudig en als een dubbel menlche me-

nigh-mael wert voorgeftelr, en als op eene en defelve

tijt ten deele willig,en ten deelc onwilligh, beyde ten

goede en ten quadc vcrrhoont wert,gelijk de Apoftel

Paulus treftchk vcrklacrt Rom. 7. 14. En hierom ift dat

den wille van denweder-geboren menlche niet onbe-

quamelick wert vergeleken met yemant die het eene

been gerünt,hct andere lam ofkreupel is hebbende,en

die mitsdien over eiken ftap , dien hy doet , ten deele

hincT:,ten det\c recht gaet. Necenim duo cortfrma eidem

fithjeSfo frohtbentur w^j]e,ftmodo in gmdtbu^ remifits, nonm
^mmü, itf/int; cjuodhtcfieriy tejlmtur Theologi.

f Enkxntfe tegeneen) DeApoftelPaulus befchrijft de-

/cn ftrijt t'eenemaelmetdufdanighekrijgs-knechtcn

ter eender en ter anderer zijden, alswyindefen zijn

doende, Cii/. f. 17. i5).2o.2i. 22.cn 23.

g Bekmchtenvandez^tel) 'T gebeurt fomwijlen in

delen ftrijt , dat oock in de wedcr-geborene het Vlees

offchijnt de overhant te nemen, ofoock fomwijlen in

der daet neemt, doch maer voor een tijt -, inwekken
gevalle wert gevraegt , Ofde fulcke, geduerende ha-

ren val , moeren gehouden werden voor ware lidtma-

renChrifti? Waerop wert geantwoort, Datdefelvc

wel verliefen de gemeenfchap,maer niet de vercenin-

ge met Chrifto j even gelijck cencn arm aen het lig-

haem,genagen zijnde met geracckthcyt.al hoewel hy

voor een tijt noch wermte, nochvoedfèl, en treckt

uyt de andere leden,teweten,uyt hooft en hertc,blijft

evenwel een lidt deslichaems,en kan door konftc der

Medecijnen, met genees-drankcn en heylfame kruy-

den, weder tot iyn vorige gefontheyt gebracht wer-

den.

h Is yajter dis hy TvAsJTiG. vrucht defes ftrijts is twcfc-

derley.De cerfte is,Dat(naer dat God de Heere heeft

gedooghtdat degeloovige indefcn ftrijdtt'onderis

gebleven) hy leere fich felvenvoorGode verootmoe-

digen, fiende hoe fwack en nietig hy is , als hy tot fich

fclvenvanGodc gelaten wcrt. Hierom wert Paulus

geflagen van den Satan , nac dat hy was op-genomen

geweeft in den derden Hemel. i. Cortnth. 18. 7. De
tweede vrucht is, Dat hy fich fclven leere Terraken,en

alleene opGode vertrouwen. De felvc Apoftel feydt

SELF-STRYTS.
dat hy in fich fclven haddc het vonnific des doodts , of

dat hy met opjichfelfs xertrouTxen enJoude , maer op God dic

de doodcn ler-^eckt.

i Nochtans met[onderDlck^ Geen Chriften-menfchc

isvolmaccktinditlcven, onfe wetenfchap onvolko-

men, i.Corwth. 13. i4,onsgheloovenietvolmacckf.

Mare. 9. 24. Luc. IJ. ^. ons leven en goede wcrcken
metlbndcnbevleckt, i?ow?. 7. i7.//f^r.i2. i. Dien vol-

gens foo is de betrachtinge , felfsvan den weder-ge-

boren menfche , even maer beftaende uyt vermengh-
de wercken, te weten , ten deele heyligh , en ten dee-

le noch fondigh : en al iflèt fchoon dat de goede werc-

ken der weder-geborene werden veroorfaekt en uy t-

gevoert door middelen van den H.Gecft,en dat daer-

ommedelelve aen yemant mochten fchijnenganfch

en al geheyligt , en van alle menfchelijckc fwackheyc

gefuyvert te zijn, alfoo de Geeft Gods niet en fondigt.

So illèt nochtans fulcx, nademael de H. Geeft in defc

nietregel-rechtenwercktdoorfich fel fs (^ inwekken
ghevalle buyten twijfel fyne werckinghe ganfch en al

volmaeckten heyligh is} maerdoor middel van de

herten dermenfchen , die doch van haren fbndighcn

aert yetwés behouden j dat der felver wercken altijdc

fmaken nac den gront waer over die vlocyenj niet an-

ders dan ghclijckeenighklacr en foet water, uyt een

fuyvere fonteyn-adere vlietende , doch door eenighc

vuylegotezijn loop nemende, defoetefmaecketen

deele verheft , en een bedorven leve, van den onrey-

nen door-ganck, aen-neemt. Het is dan de befte voet

in defen onfen Iwacken ftant , daer de Geeft willigh

enhetvleefch kranck is, naer den raet Chrifti, ghe-

duerigUck te waken, en te bidden , op dat wy niet en
vallen in vcrfocckinghc. De alken goede God doe
ons die genade.

T7 Enigegodtfaltge mannen hebben den aert van dt vtrfcheyJene

gehgtntheden en genegentbeden der menfchen, op debedenc'

kinge -vanGoedt ef^Ji/'^t'V^Ue^de , in voegen, als die in de na-

volgende Tafel teften ü , afgeheelt : welckewy , voor bet befuyt

van defen,goedt hebbengevonden hier by te voegen.

I. Vleefchclijcke

oienfche.

1 den iy

II. Weder- 5eboo-I

ren menfche. ^

\Gotit.

III. Verheerlijck-

te menfche.

\G»ti*.

Ick doe het quade;,

en wil het doen.

lek en doe het eo<*-i-

deniet,enwifhet

niet doen.

Itk doe het quade,

daticknicten wil.

lek en doe het goe-

de niet,datick wil.

lek en doe het qua-

de niet,en wil het

«iet doen.

lek doe het goede,

ca wil bet tIo«ik

E Y N D E.
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HezekielCap. 17. vers. 24.

Alle velt'hoomen [uilengewaer ^worden , dat ie

k

deHeeredenhoogen boom vernedert^en den nederigen

boom verhoogt hebbe , en den groenen boom verdort ,

en den dorren boom groenende gemaeckt hebbe : lek

de Heerefpreke het , en doe het ooek.
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Leerfamen en hmfi-lieyiniert

L E E S E R.
2' Icyden u hy defin , gunfiige Lefer , in een ko-

rincklicke "jergadering, ten de tafel, ja in de

raet-kamer 'van denGruot-'vorfi ^jfrerus ; ual'

di:er doende hooren de hedenckingen, 'voor-Jlagen ,

ew eyntelik bejluyt -van defe'ven Perjiaenfcbe l 'or-

fien , over de weygering ,
gedfien by de Koningin

Vafihi, aen de koninklickegefanten. En al is 'f dat defegefchiede-

ntjjè (gel'jk defel've onder de Bybelfchefchriften tn het beuk Hejter

Oferdgelejèn) in dier •uougcnjchijnt -verhaeh te werden , ah ofde

gebeele 'verfielicke "vergadering , alleen op den •voor-flag (J^fenu-

cbans , de Koninginnel'afhi eenfiemtnelik enfonder tegen-Jpreken

bad'verwefen, en by hun "vonnis -verklaert ver'vaUen te TPefen "van

hare koninklicke weerdigheyt : Soa is U nochtans niet buytenfchijn

•van ivaerheyt , ofde 'voorfchre'venfake ( wefende vanfoogrooten

gewichte) in fytenminfien by de voor/h. "vorfen (wefende alle

•voortreffelicke mannen , en hen op ''slants wyfe grondeltck 'uer-

fiaende) in eenigermate tot onfcbiilt "van de -vooifz,. Kojiinginne

in bedenkengenornen-^gelsjk infodanige "vergaderingen de mcnfche-

licke oordeeUn uyt "uerfcheydcn infichtenfchier nimmer eenpaerlik

over een dragen , immers ten minjlen ecnige tegen-redenengewoon

Z,fjn op te werpen , om alfo tot beter opening derwaerheyt te mogen

geraeken. In rongen dat de Schrij-ver "van de "voorfz,. gefcbiede-

nij/é, defel've ten kortfien o'ver-gaende , 'veeleer bet bejluit der

faken , als den 'uoor-raet en in-leyding derfel'ver , fou fchijncn op

het papiergebracht , en aen de nakoinelingen gelaten te hebben,

geltjkfulkx in de H. Schrift,fonderling in d'oiidfeflucken derfel-

'ver,7iietfelden plagt tegefchieden. Hoe het z,y,wy hebben,door het

lefen dervoorfz,. gefchiedeniffe , oorfaekgenomen om't ffuk 'van

de Koningin l^afihi , en meteen "vanaüeghehuwelijkte perfoonen

in ''tger^een,wat nader aen te mereken ; mitfgaders de redenen, tot

beyderfchult en onfihidt dienende , poëtifcher wijfe 'voor tefellen

;

openende tot dien eynde de mont aenCharfenas, een derfevePer-,

faenfche vorfi-en,doende denfelven defake opnemen in allenfchtjny

als of by flch als een "voorjfrake i'an de Koningin , en by ge'volge

i;an alle 'vrouwen, badgedragen ; flellende middelertijt ^JMenu-

chan ter anderer z,!jde, ingeftalte om defake 'van Faflht fcherpeltk

te weder-fpreken, d'achtbaerhett 'van de Koning en alle echte

mans-perfoonen ernftelik aen te dryven , om alfo door de redenen
,

ter eender en ter andererfyden bygebracht , des te beter aen te wij-

fen'verfcheydenhuys-gebreken , d.ieookhedenfdaegs niet dan al te

'veelby 'verfcheyden htiys-bottdende perfoonen (Godbetert) te 'vin-

den z,ijn ; welke alle, bygelegentheyt 'uan defegefchiedcnifje, en de

bedenckinge hier 0'vergenomcn,lichtfullen konnen uytvinden 'ver-

fcheyde dingen, elckinhet z,ijne , die ter eender en ter anderer zij-

den dienflig z,ijn oftegcdaen , ofte wel nagelaten te worden.

I. Degehoude masis-^erfoonen fuHen hier uyt , tot 'verbete-

ring, konnen fien, boefy haer macht ontrent de 'vrouwen hebben

aen te leggen, boe die met befcheydenheyt tegebieden , niet onbil-

likx te 'vergen, baren achtfaemheyt niet te mifbruyken , de misfla-

gen der iirouwen niet ten hart(ten uyt te wetten , de btiyffelickege-

fcbillen niet licht met een derdegemeen te maken , en int kort met
wijfheitbyhaertewoonen, mitfgaders ^e /f/ve als den krank-
ften vate eere gevende , ' nade leere des Apoftels.

I I. De gehoude vrouwen aen d''ander zijdefullen hier konnen
leeren bare mannen door fieegheyt niet 'verbelgen, door eygen-fn-

nigheyt niet te "verbitteren, maer liever haer ge'uoiigelickaente

Jlellen,alle middel-matigefaken de man beleefdelik in te willta-en,

haer om meerderen rijkdom , ofte om aenftenelickergeflacbte ,geen

verachtingen tegens haren man in te beelden, de rujte van de buyf-

houdingedoorhals-flerkheyt niet tefioren, (faken die in der aert

met quaet zyn ,fo defelve metfoetheyt niet konnen werden afge-
leunt) denmanliever in te willigen, als door tegenflreven onliift

teveroorfaken; enin^tkort '' hare mannen onderdanig zijn als

den heere in alle dingen,op dat de gene, die den woorde met ge-
hoorfaem zijn , door de wandeling der vrouwen , Tonder woort
gewonnen werden j

' eneyndelik voor al te trachten tot deon-

A Petr. 5. 7. b Epef. 5. ax. c i Petr. 3. i.

,
Verderffelicke vercicringeen? faclittiiocdigcilcn ftiüen t^eefl j

diekoftellkisvobrGod,
""

^

III. AWt dtxóicVet[oor\tn, óokna-hefiaende "Vrienden we^
j

fende,fullen bier onderwefen konnen werden, niet licht haer met= \

te buys-krakeeien van man en wijf te bemoeyen , als voor het mee- '

ren-deelvangroote moeyte enbekommering, en van kleinen dank
]

wefende, gelijk uyt deji.gefehiedeniff'e klaerlik ü af te nemen:,
wantfchoon m den begin de Koning fichfcheen te voua-en naer deri

'

raet der vorfien , na dat jiochtans desfelfsgrimmigheit fich hadde
|

geleyt
,
dacht hy Weder aen P'afthi , en wat over haer bejloten was^

'

met leed-wefen, gelijk wel te merken is , van datter gefchiet was. \

Nopende het vorder
, gedragen vy ons tot hetgene de Lefer fclfs , \

na x,ynegelegentheyt
,
uyt de volgende oeffeninge falgelieven aeH

' '

te merken , enfijnefaken toe tepafen. '

'

ff at degronden defer gefchtedenijfe , mitfgaders betgeljk ofte i

ongelijk des befliiyts raekt
, ( mifjchien of yemant daer over eenig

'

nader berigt vereyfchen mogte) wy oordeelen ( behoudens beter o-", 'i

voelen ) indien men betftuck wil opnemengeljk hetfelve kortelik -\

in de Bjbelfche biflorie is vervaet , dat Fafhi over defe daet eft
'

t""onrechte foo bardelik is aen-getaft , ofte immers bovengelijkma-
tigheit harer mifdaet isgeflraftgeweeft , en dat mitfdien de rede*

^

nenvan haer z.yde tot onfcbult voort-gebragt , byeen nuchtere» ^

rechter behoorden t^overwegen. Onfe mening middeler tijtgeen^

fins wefende ofte God (die herten en nieren doorgront,en wiens die»- -

pe oordeelen faller tijt bcyltg et rechtveerdich z.'jn)en heb evenwel
'

Fafihi recbtveerdtglik verworpen, 'als in fijn finderling belejt
doorgaensgewoon zijnde den hoogmoedigen te vernederen , den ne-'

\

derigen te verheffen: ' alfooder allenthalven een wijt verfchil is \

tuffchen 'tgene dat hy Gode injrjn ongrondelicken raet heymelicken i

is befioten , en tuffchen het gene dut by menfchelicke oogen opentlik
\

werdgefien. IVy willen evenivel niet loochenen , of de fake van \

Fa/lhi enfou haer vry alwat ongefinder vertoonen , ingevaldaer '.

by werdgev otigt d'omftandigheyt die ' Jofephus de Joodfche Hi'
\

ftory-fchryver daer toe doet, te weten dat fy (offihoon de Groots
vorjl Ajfuerus tot meer-maden de feve Kamerlingen tot haer af i

font) evenwelmet eenfiegenortfigheytweygerig bleefden Koning
j

te believen , daer fy in aller manieren de fake wel op eenfachter en
''

veel beleefder voet bad konnen laten afloopen, bebbende,door eer" 1

btedige betuiging vangehoorfaemheyt , den Koning haeronfchult
doen voor-dragen , byyemant daer toe in 'f byfonderafte fienden.

Ofte ingeval Inuffche en hooffche woorden niet hadden mogengeU
''

den ,foo baddet immers allenthalven betergeweefigoetwV.lige on'
derdanigheyt te betoonen , in eenfake die uyt baren eygen aert niet

\

quaetwas; alsmethartneckige weygermg den Koning utgrim'
migheyt te verwecken , en denfelven , zoo doende , na-denken te

\

geven van verachtmge
, fonderling in foo grooten vergadering

,
'

daer hem ten hoogflengelegen wasfijn macht,groot-acbtfaemheyty
"!

en mogentbeyt den volcke m te beelden. I

Voor befluyt , goet-gunftige Lefer , wy zjngeenfinsgefint veeU \

derley redenen voor ons tot onfchult by te brengvi , ten aenf.en mif ;

fcbien byyemantgefeyt fou mogen werden de beweeg-redenen ter
eener en ter anderer zyden,hierbygebracht, niet bebendelikgenoug
byeengevougt en in een gefchakelt te zijn ; want , alwatyemant '

miffchien mis-fiagenfou mogen noemen,ofte buyten depalen van de
'

konfl oordeelen tegaen ; hetfelve konnen wy niet alleen , by degene
:

die het ambacht verfiaen, ten vollen verfcbonen , maer ook tot lof
'

feltcke,en op de tijt paffende vervallen,bequamelik verdrayen ; en j

dit alles, mits alleenlick aen-wyfende degelegentheyt dergener die 1

defe rollen over bantfpelende , ten dien tijde door de vleugels van
\

den mjngerefen zijnde, buyten alle kunft-regels, mitfgaders boven
\

ontfag en vrefegeen fwarigheit maeckten met fchielicke enfihie*, '

tende invallen , den Koning felfs nu en dan opfijn fier te taften ,
gelijck oock Clytits in de maeltijt van Alexander, eertijts in dufda-

\

nigegelegentheyt wefende,fiouteUjk beftont,zynde (zo hetfcbijnt)
"

ontrent die oude tyden de boofjlbe pluymftrijkerie niet foo diepge- '

wortelt in degemoederen der gener die de ooren der Princen befia-
\

ten, als wel in de volgende eeuwen ;gclijk uy t de vergehjkinge van
beyde lichtelik fs afte nemen

.

'

Meer,gunflige Lefer,hadden wy u voor dit maelniet tefeggen ;

leef tot verbetering , en vaert wel.

^ ^^'
f'

'• / 'i^'j'"'
''-• -^- ^"'•'- ^ '' 5»- /Int

'
I. Bouk Taa de !

üutheytder Joden, cap. (5, 1
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OORSPRONK
DER

Gramfchap des Konings Ahasuerus tegen

de Koninginne V a s t h i , en het oordeel der

Vorften daer op gevolge , gclijck de lelvc

in het bouck Hcfters Cap. i. wcrc

voorghcflek.

Et gcfchiede ten cijde Ahafucros ( die Koning

was van Indien tot acn Mooren-lant, over hon-

dcrten fcvcn-cn-twintig landen) doen hyop
fijn konincklicken lloel fadt, op ten burghc

Suüin, inden derden jareüjns koninchnjkx
,

dathy hem een macltijc maeckte allen fijnen

vorften en knechten , namelick den geweldigen in Perfen en

Meden, den lantvoochdcn en de ovcriien in lijnen landen : ten

eynde hy fien lietc den hcerlicken rijckdom iijns koninckrijcx

,

en de koftelicke hcevlickhcy t iijner Majeftéyt,vele dagen lank
,

namelicken , hondert en tachcntig dagen. En doe die dagen uy t

waren, maeckte de koninck een maeltijc allen volcke, dat op de

burgt Sufan was , beyde groot en kleyn, fevcn dagen lang , in

den hove des hofs aen den huyfe des Konincx.Daer hingen wit-

te, roodc, en geele lakens, met zijde en fcharlakenzeelenge-

vaet,in zilveren ringen op marmeren calumnen: de banken wa-

ren gulden en zilveren , op 't pravey tfcl van groenen, witten
,

geelen, en Iwarten marmerfteen gemaekt. En den drank droeg

men in gulden vaten, en door-gaens in anderen en anderen , en

koninglickewijndc volheyt, als dan de Koning vermogt. En
men ftelde niemant wat hy drinken foude, want de Koning had

allen voor-ftanders in fijn huys bevolen , dat een yeghelick fou

doen , als het hem behaegde. En de Koninginne Vafthi maekte

een maeltijt voor de vrouwen in denKoninglicken huys desKo-

nings Ahafueros. En aen den fevendcn dagh doen de Koning

goets moet was van wijn, hict hy Mahunam, Biftha , Harbona,

Bigtha, Abagtha, Sethar, enCharcas, deleven kamerlingen,

die voor den Koning Ahafueros dienden, dat fy de Koninginne

Vafthi haelden voor den Koning,met der koninglicker kroone,

dat hy den volkc en vorften wek hare Ichoonhey t: want fy was

ganfch fchoone. Doch de Koninginne Vafthi wonde niet ko-

men , na den woorde des Konings door fijne kamerlingen. Doe
wert de Koning feer toornig, en fijn grimmigheyt ontbrande

in hem. En de Koning fprak tot den wijfen, die hen op 'slants

•wijfeverftonden : (want des Konings lake moefte gefchieden

voor allen verftandigen in recht en handel: de naefte nu by hem
waren, Charfena, Sethar , Admatha, Eharfis, Meres, Marfena,

en Menuchan , de feven Vorften der Perfen en Meden , die het

acngeiichte des Konings fagen , en faten boven aenm 't Ko-

ningrijke.)Watmen voor een recht aen der Koninginne Vafthi

doen foude, daeromdatfy nietgedaenhadnade woorden des

Konings, door fijn kamerlingen. Doen fprak Menuchan voor

den Koningen den Vorften .-De Koningin Vafthi heeft niet al-

leen aen den Koning quaet gedaen , maer ook aen allen vorften,

en aen allen volcken, in allen landen des Konings Ahafueros.

Want foodanigedaet der Koninginnen faluyt-komen tot alle

vrouwen, datfy haren mannen verachten voor haren oogen
,

en fullenfeggen : De Koning Ahafueros hiet de Koninginne

Vafthi voor hem komen , doch fy woude niet. Soo fullcn nu de

Vorftinnen in Perfen en Mede oock alfo feggen tot alle Vorften

des Konings , wanneer fy fodanige daet der Koninginnen hoe-

ren , fo fal hem verachtcns en toorns genoech verheffen. Bcha-

gct den Koning,fo late men een koninglick gebod van hem uyt-

gaen, en fchrijvenna der Perfen en Meden wet, welcke men
niet en derfovertreden : dat Vafthi niet meer voor den Koning
Ahafueros kome, en de Koning geve haer koningrijke haren

naeften , die beter isdanfy. Endat delen briefdes Konings, die

gemaekt wert , in fijnen ganfchen koningrijke ( welk groot is)

iuytbaer worde ; datalle vrouwen hare mannen in eeren hou-

den , beyde onder den grootcn enkleyncn. Datbehaegdcden

Koning en den Vorften wel : en de Koning dede na de woorden

Menuchan. Doe werden brieven uytgefonden in allen landen

des Konings , in een yegclik lant na fijner fchrift, en tot een ye-

gelik volk na fijner fprake , Dat een yegclik man de over-heere

in fijn huys zy : en liet fprekcn na de Iprakc fijns volkx.

Aengacndc de oorfakc des gefchils, ontftaen tufïchen

de Groot-vorft Assu erus en de Koninginne V a s thi,
niitfgaders de fwarighcyt,d?.cruyt ontftaen door 't vonnis der Pcrfiacnitliê

VJïften, gelijk 't Iclvcbyjofepluisjoodlclie Hillory-fchrijver ij nage-

laten in 't 6. cap. des 1 1. bouclu van de outboyt dci Joden,

Sip A Xerxcsis'trijkopfijnfoonCyrumjWeUcedeGrie-
' en Artaxerxcn noemen,eerftghekomcn. Alsnudelè
Artaxerxes Koning in Perlcn geworden was, is 'tJodi-

fchc volk in groote benaeuthcitghckomen , io datfe by-naalle

uy t-geroeyt zijn , uy t oorlaak die \vy hier na fullen verhalen,

want wy te voren van dcfen Koning wat feggc moeten,hoe dat

hy cenjodifch wijf(die van Kontnglickcn ftamme cngeflachtp

geboren was,en gelijk men daer van feyt,datJodifchc volk vaa
het verderven verloftc)toteen echte vrouwe genomen heeft.

Want als de KoningArtaxerxes tot het koningrijk gekomen
was , en van India tot aen Moortn - lant toe lantvoogdyea
(welk 1 17 gev/ceftzijn)hadbeftelt,hielhyin't 3 jaer fijns rijks

metiijnraets-vrienden enoverftcn der Perfen een koftefik ea
heerlik maeltijt , gelijk fo machtigen Koning bctacmt , en 1 80
dagen fijn Koninglickc heerlikhey t fien laten.Daer nahceft hy
veel vreemdeen uyt-landifche gellachcen en volkeren, met ha-
ren gefanten, 7 dagen lang te galt gehouden,welke gaftcrie was
toe-gericht in de na-volgende maniere.

De Coning liet een fchone tent maken,die op goude en filve-

ren calomnen ftont , met koftelickc voor-hangfclen en tapy ten
van purper geciert, daer onder veel duyfcntmcnfchcn fitten

niogten, daer in liet hy goude drink-vaten dragen , die met ko-
ftelicke edele gefteenten ganfch luftig enwonderlik waren op-
gepronkt. Hy had ook fijn dienaren bevolen, niemant (op de
Perfifche wijlè_) tot drincken te dwingtn,of te noodigen : maer
iegelik vry te laten wat hem geliefde te eten en te drincken.Hy
liet ook in hetgantfche lantlchapuyt-roepen , dateenyegelik

van fijn arbeit op-houden , en voor lijn koningrijke een hooch-
tijdlik feeft fommige dagen foude vieren.

Alfoo heeft ook de Coninginne met namen Vafthi, voorde
vrouwen een gafterie inden Koninglicken hove gehouden . En
de Koning liet Vafte tot hem ter maeltijt beroepen, op dathy
haer aen fijne lieve gaften toonde,nademael (y met fchoonte ha-

res lighaems alle andere vrouwen verre te boven ging. Maer
fy wilde het Perfifche gebod houden, het welcke den vrouwen
verbiet datfe haer van niemant vreemts fullen laten aenfchou-

wen, en verlcheen niet voor den Coning. En ofhy wel dikmael

de kamerlingen tot haer fchickte , fo bleef fy evenwel by haer

voornemen, en wilde niet komen.

Doen wert de Koning over haer toornig,lict fijn gaften gaen,

beriep de feven Wijfen (dicby de Perlende wetten plegen uyt

te leggenjte famen,verkiacgde fijn wiifvoor haer,en hielt haer

voor hoefe hem was ongehoorfaem gewceft , mits fy fo dikwils

van hem ter maeltijt beroepen welende , en nochtans niet had

willen komen , begeerde daerom van haer te horen wat fy voor

een oordeel verdiende.Doe feyde ener, met name Muchcus,dat

niet alleen hem,maer oock alle Perfiancn een fchandedaer door

gefchiet ware : want het ware te beforgcn , fy foudcn voortaen

alle van hare vrouwen veracht zijn, en in fpot en fchande leven

moeten: want de vrouwen haer mannen lichtelik niet meer vre-

fen noch eeren Ibuden, aengefien i'y een exempel aen de Conin-

ginneVafthi hadden jdie haer tegens fo machtigen Koning ftout
'

en hoogmoedig bcwefen hadde. Daerom hy den Koning riet

fulkc ongehoorfacmheyt hooglich te ftraffen, en daer na luiken

oordeel, als teg;ens de Coningin gegaen is , een yegeük verkon-

digen laten. Is daerom eyndelik bellotcn , dat Vafthi verftoo-

icn , en hare koninglicke eere en weerde een andere vrouwe fou

gegeven worden.Maer nadien de Koningin Vafthi den Koning

feer liefwas, mits hare fchoonheyt, en haer nochtans om der

wet wille niet langer dorfte behouden, was hy feer daer over

bedroeft dat het hem niet na fijn wille gaen mochtc.

Als hem nu fijn raden en vrienden fo bedroeft fagen,hebben

fy hem geraden, hy wilde doch der vrouwen vergeten,en fulke

onnutte liefde uytder hertenen finnen flaen, cnin'tgantfche

lant na d'alderfchoonfte jonge dochters vrage laten, en hem uit

den felven een echte vrouw verkiefen,want wanneer hy een an-

der nam, dat hem dat verlange na d'eerfte haeft fou vergaen, en

fo mochte hy eener ander door dagelikfche by-woriinge lichte-

lik gewennen.Sulcken raet heeft de Koning gevolgt,en terftont

fijner dienaren bevolen in 't gantfchen rijke der alderfchoonfte

jonkvrouwen na te foeken , eo bem coc te voeren, &c.
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T O O NE EL ,

M A N N E 'ifC K E
' A C H T B A E R H E Y T,
^engetvefeii in de

VO O R S PR A K E, T E G E N S PR A K E EN UYTSPRAKE^
Over de \V E Y G E R I N G E der Koninginne

V A S T H I,
Aen de Gefanten des Konings

A S S U E R U S.

i^/Ies tof verbeteringh yan de Huys-gebreecken defer eeuTi-e.

Sfueris , in de vreucht van fijne feeft gefe-

ten

,

Nu van den wijn geraekc , en vrolick na den
eten,

Wil, uyt een open hert, en met een luchten fin,

Vertonen aen het volck de fchoone Koningin

:

Dies fenr-men na de faeljdaer al de groote vrouwen,

Verfcheide van de mans,nietVafthimaeltijthouwen,
^»lcn feyt haer dit bevel van 's Konincx wegqn aen

,

Sy laet des niet te min de boden ledigh gaen.

Hier over is de Vorfl in gramfchap op-geftegcn

,

En geeft aen fijnen Raet de faken op te wegen

:

Tfa manné(roept dePrins} hier dient te zijn beraemt
Wat dat een wijfverdient die haren man befchaemt.

Stracx rijfter groot gewoel, ("gelijk men kan gelovcn_)

Men wil de Koningin van haren ftaet beroven

:

Mennoemt haer fleren moet en kop vol fotté waen

,

Men fchildert Icelick afal wat 'er is ghedaen."
Het fchijnt dat in denRaet geen menfche zy gevondé
Die voor de Koningin het iluck heeft aen-gebonden.
Dies wert de jonge vrou in haeften onderdru ck t

,

En fonder tegen-weer van haren ftoel geruckt.
Wy, lefcr, even nu in defe laetfte tijden

,

GaenvoordeConingin, en alle vrouwen, ftrij den;
Want fchoó haer broofe jeugt ven-iel in dit verdriet.
Het ftuck by haer b : gaen en was fo Icelick niet.

Hier fal een vrouwe-man de Koningin verfchoonen»
Daer fal een ftrenge vorft haer ongelijck verthoonen ,

Dies wert 'er op het left een vonnis uyt gemaeckt

,

Dat Vafthi niet alleen maer alle vrouwen raeckr.

Koomhier da,wyfe mans, koom onbefiiyfde vrouwe
En leert uyt dit gefpreck u plichten onderhouwen

,

Want alfinen manen wijfby beurten tegcnfpreekc.
Dan fietmen alderbefl: wat hier en daer ontbreekt.

GESPREK FOOR DE KONINGIN NE V A S T H I,

Tot verfchoning van haer Weygering aen de Gefanten des Konings A s s u e r o s.

Aj]'iieros was
KoKingh -van

Indien af , tot

een 't Aïooren-

lanilt toe , o-jer

hondert en fe-

venentwintigb

landen , gelijck

ghefeyt werdt

E/h. 1. Enal
is 't foo dat de

'vorighe Konin-

gen 'vanMeden
en Perfen een

geweldich rijck

hefeten hebben ,

foo en ü noth-

tans niet een der

fdver gekomen

tot aen degren'
]

fendesMooren" ^

lants, tot Cc.ni'

byfos de Soone
'-

'vanCyriistoe^
\

de-welcke, £-
]

gipten t'onder- '•

ghebracht heb~
;

hende , heeft
\

•welyet tegens '\

hetMoorenlant [

'voor-genomen , i

doch is dade'
\

lick inEgipten
.j

geftoTven , aU \

ter feven jaren

in het njch ge-

feten te hebben. <

Jujl.lib.i.
\

C H A R S E N A , een van de Teven Perfiaenfche Vorllen , fpreeckt.

Edugte Werelt-vorft, die niet alleen de landen Datick, in dit gefpreck, mach open-hcrtigh zijn j
Van Gangis rijké ftroom tot an de dorre fi:randé lek fal de gantfche faeck ten kortften over-halen

V an 't hete Moren-rack met wapens overwint
Maer oock, door foete gunfl:, het rijck te famen bint

Nadien het u behaeght, hier midden in de gaften

,

Een fake van gevolgh te laten onderraden

,

Soo doemy defe gunft, ter eeren van de wijn

,

Na my de reden ley t ; of, koom ick afte dwalen
Wat verder als het dient, ick bidde,neem gedult,
Ten fchort niet aen de man -, u tafel heeft de fchult.

DeWijn,beroemdeVorfl:,ontfluyt deftomme monde
En roert de geeftenom tot aen de diepfte gronden >

A 3 De



t .GESPRECK VOOR DE K
De wijn vanloflcn acrt wijckt dickmacl uyttc baCn

,

Doch wijft des niet ce min de rêchfe u'iierlieycacn;

NA dat op u bevel, door Pcrfcn'en door Meden
,"

By nacil liecgantfche lanc te gafte was gebeden

,

A Tc Sufan op her ilot, en dat db rijcke pracht

'

Van menig Koninckrijk hier binnen was gebracht

,

Soo waerdy menichmael mcixlere facckbeladc»,-

En liet in grooten ernll met al het hofberaden

Hoc dit gcweldigh fccll:, door uwe gunll bcreyt,

Ter ceren van het rijxrk, mochl werden acn-geleyt.

Nacr vlijtichondcrfouck van vcQlderhandc wetten,

Behefdet uwen Raet een tafel-kcur te letten

,

Datniemant,wie hctwaer, een ander porren fou

Tedrinckenop het fceft meer als hy drinckenwoü.

O Vorflelick gebodt ! datalle fnodc rancken

Van gullen ovcrdaetis machtich afte dancken j

lek wenfchte dat het volck eens matich konde zijn,

En maken foete vreucht het eynde van de wijn.

Noch werter voor-gclklt , dat by de groote vrouwen

^Ineenichftilvertreck beft diende feeft gehouwen.

Op dat het teere volck mocht leyden haren dans

,

In ftilte, fonder fchrick, en verre vain de mans.

Dit docht u wonder nut, en liet daerom gebieden,

Datjjuyft na dit bewcrp, hier alles fou gefchieden

:

En hier uy t ift gebeurt dat al dit machtich hof

Is vrolick, fonder twift, tot uw grooten lof.

Tis nu de fefte maent, datwy geheele dagen

Tefamen befichzijn, om luften optejagen

,

Al wateen menfchenHcrt lijn leven oyt bedacht

,

Dat wert, tot ons vcrmaeck, in defe feeft gebracht.

Het vorftelick gebou, cenfael voor groote fcharen

,

Staetheerlick, nade kunft, verheven op pilaren

Van rijcken Nlarmerfteen,vol aders,fchoon geplekt,

Met koftehck tapijt van alle kant bedeckt.

Wy fien niet als porphir, niet als albafte vloeren

,

Als gulden muer-gefpan , gehecht aen zijde fnoeren j

De bancken, van de fael, zijn altemael verguit

,

So dat het ruym gebou is van de glans vervult j

Hier bliritkt het edel gout , gedreven metten hamer

,

Daer fchiet een hellefteen haer ftralcn door de kamer,

(Al vaten totté drank.)Al fchenkt men menig-mael,

De wijn is altijt vers, en ftaech een nieuwe fchael.

Offchoon hier niet een menfch wert totten drank gc-

Dc wijn wort onder dies fomildelijk gegevê,Cdreven,

Soo vriendclick bedient, dat niet een eenich man
Van 't foete druyve-nat fich wederhouwen kan.(ken

c Hier komt eé grote kop vol griecxfche wijn gefchon-

Dies worter op den Vorft en lijn gemael gedroncken j

Van elders rijft een fchrouf,dic,met een nieuwe vont

De wijsheyt uyttet hert , den wijn jaegt in de mont.

Wy fmelten in de vreught : de vorftelicke forgen

Zijn in de keucken-damp, ofin de wijn verborgen

,

De fang, het fnaren fpel, en ander foet geluy t

,

Drijft ons de rechte iiicht van groter dingen uyt.

Hoe woelt het dcrtel volk ! het is genoug te mereken
Hoe fccr het krachtich nat in ons begint te wercken.

Hoor watfcr voor gcraes rijft door de ganfche fael

,

Schierydcr van den hoop fpreektonderfcheidc tael.

a Sofin wji de hoofi-ftaj van Verfcn.alfo ^nicmt van de rivicre Sufus.-ofte (gelijk an-

dere mcjncn) van Siilan : Jat iii de 1'erliaciiichetale ccn Lelie bcreykcnt, van wckkf al-

dacr groote menichtc wits. I'lin. lil), ij. cap. i. ccniy^t dat Je Koningen van Pcrfcn te

Sul'an hacr hof hielden. Athxneu; dat de Itive, &i winters tv Siii'an, des ibnicrs te Ecba-
tanen haern-.ettcr woonc begaven, lik 2. cap.13. * Flaviaijolcphus, IJhnjvtr van de
outbeJcn der Joden , en Herodotusout Gnecx Aucheur. getuygcn dat de 1'crlên en
Heden een 011Jj gewoonte hadden , geen vrouwen in de maeltijden'der mannen toe te la-

ten , UI Tongen dat allecnlick mannen, en vroawenmet vrouwen haercftcft-dagcn hiel-

den, om Je'rcjcoen hierna breder verh.tclt. c Heli: maniere van docn,tewctcnopdege-
fontheit van Princcn te drinckcnj'chijnt van ouden tijjcn tot in onfeeeu» en toe gebleven
te zijn. Hier over heeft riutardiDS , mijns oordoels , wel geleyt : tn gclijck een Foecc
vaa onfen tfde wel gelbngen hetft, Una falus (aois nullam potare lalutcia. üitis, Uct
isgelöutvuordej;efunJCi;cca Gelomheyi te drintkeu.

OI^INGINNE VASTHI,
De konincklicke gunft heeft ons voor alle vonden
De blyïchap in-geftórt, de vreugde toe-gcforiden

,

Dies ftaet het hooft verftelt, en wie en voeltcr niet

Dat hem, geen nuchter hert,maer dwalè luft gebictj

Noch iflet nietgenouch :de Koninck niet tevreden
Met alle dit beftach vol overtollicheden

,

Nu menichmael vemieut , gaet vorder als hv plach

,

En hict de Koningin te brengen aen den dach.

Beveelt het aerdich beek , voor hem alleen geboren

,

De Peerei van het rijck, tot fijn vcrmaeck gekoren

,

Beveelt het weerde pant, vol wonderlicken glans >

Te ftellen voor het oog van al de rouwe mans.
Onaerdich, alswy zijn, en onbeleefde gaftcn

,

Wylatcnonste fecrmetweldaetoverlaften ,

Hoe gaen wy dus te werck ? is by ons geen befchcyt
Hoe Konincklicke gunft dient aen te zijn geley t ?

,, Ach !noy t en wifter menfch regt op fijn hoofs te leve

„Die ftaeg acnveerdendorft al wat de Princen geven:
„Ten is, in mijn verftant, geen ruftich edelman

,

„Ten zy dat hy de gunft van Princen vieren kan j

5.-Hy bedelt niet alleen die met een lift ich jocken
„Der Princen milde fucht weet over hem te locken

;

„Een die geduerig neemt,en noy t fijn hand en fluyt,

„Dat is, in onfe tael, een pracher in lijn huy r.

Dog fchoon het ganfche volk wou dertel zijnjwy (èvé
AVy, die den Koninck felfs tot raden zijn gegeven

,

Wy, die zijn aen het hof, en voor het ganfche lant

,

Als lichten in der nacht , als bakens aen de ftrant
jWy dienen boven al,tot voor-ftant van dé wetten

,

Ons tegen dit bedrij fmet krachten aen te fetten,

AVy dienen onfen Prins, en fijnen milden fin

Teftieientotbehout vanonfe Koningin j

Wy dienen malle drift met aller vlijt te ftrafFen

,

En watrer nieten vougtvrymoedig af te fchafïèn j

Doch meeftonseygenhertte fpenenvan delurt.

Dewijl het ganfche rijck op onfe fchouders ruft.

Dit heb ik van 't begin den Koninck voor-gedragen

,

De Vorften aen-gcfeyt, de gaften voor-geflagen >

Doch fchoon ick dit en dat, op goede gronden, riet »

Staech voerder yemant uyt, die 't weder ommeftiec.
De Koninck geeft bevel aen al de kamcrhngen

,

De weerde Koningin, van haercn dis te bringen

Tot hier in dit gewoel. De feve mannen gaen

,

En feggen onfe vrou de feldfaem boodfchap aen.

De wijle Koningin, die jae wel konde ramen
Van waer dit nieu bevel, en feve boden quamcn ,

Te weten uytten gront van eenich diep gelas

,

Seyt ons gefantcn af, en hout haer daerfe was.

Mehunam is geftoort, en komt fijn wedervaren.

Met op-getogen zeyl, den Koninck openbaren j

Hier uyt is, door de fael, een groote ftrijt ontftaen

,

Men riep, des Konincx woort is hier te kort gedaen,

Hier is het ftraffennut. Stracx werter voor-geflagcn

Me-vrou van haren ftaet en uyt het hof te jagen

:

Een ander korfel hooft wil datfe met gewelt

Hier binnen zy gebracht, en voor de Prins geftelr.

Een derde, die het ftuck ten beften Icheen te wenden,

Meynt dat-het beter zy noch eens om haer te zenden.

De Koninck is vcrbaeft, en, mits het los gefchal,

Onfckcr wat hy doen, ofwat hy laten fal.

MijnHcercn, laetdefaeck wat nader ondertaften.

Eerwy de Koningin in cnich deel belaften >

Een ydcr fwijgeftil, en wege dit geval

Tot ons het ganfche ftuck ten vollen blijcken fal.

„Die ftaetom yct re doen, ofom te laten varen,

„Die ftellct aen de tijt. De tijt fal openbaren
«Wat



EN ALLE VROUWEN.
„Wat yder dient gedaen. Het is een malle daet

,

„In dingen van gevolg te nemen kleyn beraet.

Men roupc hier over hoop, met onbedachte reden

,

Het Koninldick gebot is \vaerliikovertreden;(woort,

oHier tcgê dient voor-fien. Heer Konink,hoort een

Ghy fult op u Princes niet langer zijn gefloort.

Daer.woont een dapper volk hier bové op de bergen

,

Dat met een looien vlucht den vyant weet te tergen ;

Want, als het uyt den ftrijt met loflè toornen vhet

,

Dan iflet dattet meeft met felle pijlen fchiet.

Dit is eenvrouwen kunft,onsdienftigtot genuchten,

Sj fchieten in ' t vertreck, fy treffen aïfie vluchten ;

En hoe dit geeftich volck ons bede verder werpt

,

Hoe ons de foete lult wert dieper ingefcherpt.

„Wie heefter in den haes, of ander wilt behagen

,

„Indien hy mift de vreuchtom dit te mogen jagen ?

„Een weyman prijfl: dé loop,al duertfe noch fo lang j

,,De jacht, de foete jacht,is beter als de vang. (^ken,

„Ten bacrt geenherten-leet,maer eer een loet verma-

„Als yemant dat hy wenfcht niet ftrax en mag genaké

>

„Een wijfdat eeuwich geeft,ennict ontfeggenkan,

,,Die acht ik onbequaem te woonen by den man.
Daeris geen twijffel aen, dit weet de Koninginne

,

Al watter is gefchiet is voctfelaen de minne

,

Men hielt en over langh, en heden voor gewis

,

Dat uyt-ftel van vcrmaeck, is water in de fmis.

Doch, als ik recht bemerk den oorfpronk defer faken,

Sy dunkt my, niet den Prins,maer ons alleen te raken>

Door-fiet eens, machtig Vorfl:,den gront van ditgc-

Het isom ons gedaen,e'n niet om uwent wil. (fchilj

Wy zijn het even felfs, die metgeheele krachten

De fchoone Koningin hier op de facl verwachten

,

En nu he t ydel hert fijn lullen niet en vint

,

Soo toont lich dees en die geweldich ongefint.

Wy dachten met vermaek ons dertcl oog te voeden j

En nu het niet en valt, fo fchijncn wy te woeden.
Wy woelen over hoop, en maken groot gekrijt,

Maer datons gaende maeckt,en ismaerenckel^ijt.
Wat is doch onfc Vorft aen dit krakeel gelegen ?

Voorwaer ons fotte drift en moet hem niet bewegen j

Hy vint fijn bed-genoot wanneer het hem behaegt,

Noyt heeft fijn friflche jeugt fich over haer beklaegt.

Me-vrou is by den Prins , wanneer fy wert ontboden

,

Sy heeft noyt fijn geficht, noyt fijnen kus ontvloden j

Is haer het eerlick hert voor ons gewoel befchacmt ?

Wat ifler datter meer een echte vrou betaemt ?

Sal dit een deuchtfaem wijfvan haren man verfleken?

Sal hierom eenich man een vafte trouw verbreken ?

Sal dit de Koningin berooven van de kroon ?

Ach ! voor een goede daet is dat een quade loon.

Met oorlof, grootfi:e Vorft, ik fal wat hooger rijfen

,

lek moet u naerdcr gaen, ep metter daet bewijfen
De deucht, en klouck beley t van uwe Koningin

,

Die wijs en eerbaer is, oock tegenuwen fin.

Meent yemant dat de vrou, in als, en t' aller ftonden
Is,met fo ftrengen phcht.aen haren man gebonden

,

Dat fy moet veerdigh zijn, in als wat hy gebiet

,

Men fegge watmé wil,voor my 'k en meyn het niet.

Een man kan zijn geneygt(^gelijk men menig werven
Het redelyk vernuft fiet in de mcnfch verfterven

,

Wanneer een hete koorts hem door de lede dwaelt

,

En met een feilen brant ley t in het hooft en maelt}
Een man kan zijn geneygt een vrient te willen grieve.

En roepen om geweer, fal hem het wijf gelieven ?

« De Hiltory-fthri] vers gcmygen van de PcrfenjiLit de telve in liet vluchten
«net achter uyt te fchieten aen hare vy.inden groote fchade willen te doen. Siet

hiet van Plnurch. in het leven van Cr-ijps > en andere.

Een man kanzijngeneygt,ook tötfijn eygenfchant<
Sal hem een wijfe vrou in alles zijn ter hant ?

Een man kan nuchters monts een goede faek belaftenj
En na denderden dronk, in 't midden van de gaften j

Herroupen fijn bevel, en doen een quaden flach

,

Wie oordeelt dat de vrou van 't eerfte wijken mach?
De wille van de menfch, al iflè fchoon de lefte

,

En dient niet alle tijt gehouden voor de befte -,

't Gunt datmen eerft gebict,is menich-mael fo goetj
Dat ook de tweede wil daer onder buygen moet.

Daer komen, nu endan, daer komen ja gevallen

,

In welcke menich-mael een vrouwe niet met allen
Mach hooren naer het woort van haren over-heer

,

Al dringt hy wonder hart, al roept hy bijfter feer.

Gevoel, voorfichtich Vorft, gevoel in defe faken
Gelijk de reden eyft ; gy liet hier wetten maken
In wefenvan een Prins, enwout dat yder vrou

,

Verfchcyden van de mans,haer vreugde nemen fou;
Ghy kent het oude recht van Perfen ende Meden

,

Een fpore tot de tucht, een regel van de zeden.
Dies hebdy metter daet ons vadcdicke wet
Op defe feeft vernieut, en weder in-gefet.

Dat is een vafte keur, in vollen raet beflotcn

,

Nietaendendisgemaeckt, ofmet de wijn begoten j

Dat is een oude wet, een yder in-geprent

,

Bevefticht door den tij t, en over al bekent.
Dat is een reyn gebodt, op dat geen eerbaer ooren
In eenich rou gelach, en fouden dingen horen
Nadeelich voor de tucht, en brengen uyt de feeft

Een doodelick vergif, een kancker in den geeft.

Indien de Koningin hier tegen waer gekomen

,

Haer diende dan (ik kent) de fcepter af-genomen ;

Maer nu de wijfe vrou op uwe wetten paft

,

Hoe wertfe doch fo hart van yder aen-getaft ?

„Geluckigh is de ftaet, wanneer de groote Vorften
„Sijn voefters van de tucht,gelijk met eygen borften^

„Dat is door eygen doen. Geluckich is de ftaet,

.

„Wanneer de Koning lelfs in deuchden voore gaet.

Ghy voeder van het lant, en hoeder van de fteden

,

Bevecht de reync tucht, en quetft de goede zeden

,

Ghy, die het dertel volck eerft palen hebt gefet

,

Verbreeckt hetoude recht, en doot u eygen wet.
Tot heden op den dach zijn alle jongen vrouwen

,

Ten goede van de mans , van weelde wcderhouwen ..

En in het huys geplant : dies fchoonwy gaen te gaft

,

Soo bhjfter noch een forg die op den halpel paft

:

De vrou neemt vlijtich acht op onfejongen dieren

,

Sy laet haer oogen gaen ontrent de kamenieren j

Sy let op alle ding, fo datter niet een knecht,
Tot na-deel van het huys, fijn parten aen en recht.

Hier by komt defe vrucht : het wijfin huys gebleven j

En fietnoyt hoe de man by wijlen placht te leven

,

Wanneer hy door de wijn, ontrent een vollen dis,

In vreemde lijmery gants uyt -gelaten is -,

Dit hout haer in den toom, en doet de mannê achten

,

Dit leert haer wonder veel van onfé geeft verwachten,;

„Die thuys, en by het volck, wü houden fijn gebiet,

„En mach niet vrolijck zijn,dan alfment niet en fiets

Maer dit en fal voortaen in Perfen niet gebeuren

,

Nadien de Vorft begint de wetten afte keuren

;

Nadien de Koninck felfs fijn lieve weder-paer

Doet roupcn by de mans in alle fot gebacr

,

„Ach!waer eé teergemoetgenaekt ontrent de fbndê,

„Daer wert hetoog gequetft,het oore wert gefchondé,

„Hier door een flim gefigt,daer met eé dertel woort.

„Het quaet gelijkt de peft , het fet geweldich voort.

A 4 „Ach
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GESPRECK VOOR DE

,,Ach! wie her vat bcftaet fijn houpen afte breken,

„Veroorfaeckt dat de wijn moet in de kelder leken.

„Ach ! waerineenich rijck een goede wet vervalt,

„Daerfietmendathet volk metloirc toornen mak.

Neem my ten beften af, alwordy vergeleken

Met yemant die het breyn door koortlcn aengcftekc,

Yet tegen eygen nut, yet tegen recht gcbiet

,

Aldunkthetyemantvrecmt,'tisbuytcnrcdcnnict.

Ghy zijtop dcfen dagh gants buyten alle maten

,

Ghy zijt tot ons vcrmaeck te bijtlcr uy t-gclaten

:

lek biddc noch een-mael, ó Vorft, vcrgevctmy

,

lek noem u groote gunft een foete rafery.

Ghy zijtop ons verlieft, dat jaegt u buyten reden

,

Ghy brant als in de koorts van ovcrtollicheden:

Betoom u milden geeft > waer wildy vorder gaen

,

Ghy hebt te defer tijt ons eer gcnouch gedaen -,

't Is quaet al watter volgt, u vricntfchap is volkomen,

Al watter boven rijft, en dient niet aengenomen -,

De gunft,die acn het volk hier noch gefchieden fou,

Kanniemant dienftich zijn, als tot gewiflèn rou.

Deweldaetwcrtdemenfchwelfomtijtsaé-gedrongê,
En'tdienthemtotvcrderfDefimmedoothaerjongé

Mits datfe veel te feer de teere leden dout

,

En in haerdwafc min geen middel-maetenhout.

Wat wildy vier, en vlam, en fchadelijcke layen

Hier ftroyenlangs het hof, hier in de kamer fayen.?

Wat wildy feilen brant onsjagen in het bloer

,

En door een ydel oog verhitten ons gemoet ?

Wat fal d'eePkVeerde vrou in dit gefeÜchap maken .'

My dunkt ick fiefe ftaen met twee gebloofde kaken

,

Schoon als een verfche roos, geweldich in cieraet

,

Bedeckt met enckel gout , en konincklijck gewaet.

My dunckt ik fiefe ftaen, verciertvan alle kanten

,

Met peerels om den hals, de kroon vol diamanten ;

Ik fiehaer helle glans, gelijk eenfonne-fchijn, (wijn.

Volïchoonheytin derdaet, maerfchoonderinden

Hetis,voorwaerhetis, met reden wel te fchromen

,

Dat niet als ongeval hier uyt en ftae t te komen

,

Het dunktmyfeker gaen, dat yemant van den hoop,

Doorprickels van de luft, fal raken op de loop.

„Wat wil men aerdig freuy t aen grage ihoepers vergê.'

„Waer dientct anders toe,danom den mont te tergé?

Wat wil men fchoone fpijs hier brengé aen den dag,

Daer niemant van het hof yet van genieten mag.

^

Daerwoontellendich volck hier onder in der hellen,

Gelijck van ouden tijt de vaders ons vertellen

,

Datdranck en goede fpijs met groote kiften fiet

,

Het eynde niet te min is pijnclick verdriet.

\\''ant als het door het oog is tot de luft bewogen

,

So werden wijn en koft in hacften wech getogen

;

Het vriendelicke freuy t, dat voor haer oogen ftont

,

En laet haer anders niet als water in den mont.
,,Het is een fwarc plaeg,uyt noot te moeten fuchtcn

,

,,Door fchaersheyt va gewas, en feyl van korê-vrugté>

,,Maer wie van honger raeft, daer volle fchotels zijn,

„En niet en wert gelaeft ; die lijt eenhelfche pijn.

Ick neem u altemael in dcfen tot getuygen

,

Datwy uyt dit ge fich t niet anders konnen fuygen
Als doodeljjck vergif, dat in de leden kruypt

,

En door een dcrtcl oog tot in het herte fluypt

;

Den eerften fuldy ficn ftaen loeren van bezijden

,

Den tweeden fal de ^'reuchtvan onfcn Vorft benydéj
Een derde daer ontrent, fal brullen als een ftier

,

Sal voelen in de borft een aen-gcfteken vier.

„Als vrouwen,jeugt,dewijn,dnewonderlickcdingé,
,,Op eenich fwak gemoet te famen komen dringen j

KONINGINNE VASTHI
„Watftrekengaenderomïwatleytervooreenhuys»'

„Wie houter eerft fijn hert, en dan fijn handc thuys?

„De wijn is Venus melck -, als die in onfe leden

„Haer krachten openbaert,dan flaept de wijfe reden •,

„Komt hier dejeugt ontrent,fo naeftcr fwaerder valj

„Maer zijnder vrouwen by, fo deuchtct niet met al.

„Een koftelyk juweel int openbaer te toonen

,

„Sal veel-tijrs met verdriet fijn dwafcn meefter loonêj

„Een die fijn gek ontfluyt, en telt voor alle man,
,,Indien hy dieven krijgt, hy ifler oorfaeck van.

„Een die wel heeft gekookt en niet en weet te fwijgê,

„Sal licht een vreemde gaft omtrent fijn tafel krijgen :.

„Te prijfcn fijnen wijn,fijn peert,cn lwecrt,cn vrou,

„Is menich edel man bedegen tot bcrou.

„Een die war goets befit, moet nutten fonder kraflèn,-

j,En lachen fonder ftem, en knagen fonder baflèn

:

„Want die wijt-mondig roemt,en ftoft op fijn geluk,

„Is nimmer fonder nijt, en fcldcn fonder druk.

Laet over dit geval, laet al de wijfe boucken

,

Laet al den ouden tijt wel necrftich onderfoucken
j

Ick weet, daer is te fien hoe dat hy wert geloont

^

Die fijn geminde vrou aen vreemde gaften toont.

Ick weet, daer is te fien wat plagen dat 'erkomen

,

Wanneer de Vorft beftaetvan fijn gemael te romen.
Hier heb ick menich-macl veel dingen op bedacht,

Een komtmy nu te voor,en 't dient hier bygebrachr.

a Candaulis weerde vrou was over al geprefen

,

Van oordeel wijt beroemt, in fcHoonheyt uit-gelefen j

Vv^at doet dejonge Vorft .' hy vint zich niet geruft

Ontrent defrift^e bloem te koelen fijnen luft

,

Hy ftoft op haren glans by al fijn befte vrienden

,

En die hem aen den dis, en in de kamer dienden %

hHy weyt geweldich brcet, hy feyrhetGijgesacn,

Een die in fijn gevolgh voor lijf-fchut plach te gaen.

Noch is het niet genouch. De Koninck in het praten.

Eensop een blijden dach, wat verder uyt-gelaten

,

Began met vollen mont den lantfer aen te bien

De fchoone Koningin eens naeckt te komen fien

:

De jongeUng verfchrickt, en ifi^èr dapper tegen

,

En, wat de Koninck feyt,cn laethem niet bewegenj

Sal ick, een flecht gefel, fo ftouten daet beftaen

,

Die weet hoe dit geval Aft^eon in vergaen >

Sal mijn onwaerdich oog een Koningin beloncken

,

En fpelen om een vier vol fchadelicke voncken ?

Vol yfi^lick gevaer > neen, edel Prince, neen

,

Dat vriendelick geficht is maer voor u alleen.

Wat laetmen hier en daer fijn los gefichte dwalen ?

Tis beft datydermenfchblijftin fijn eygen palen >

Tis beft dat yder man geen ooge vallen laec

,

Als daer hy na-der-hant mach komen metter daet.

Wat vreemder flag is dit?wat mag denKonink pogen
Sijn weerde Koningin aen yemant naeckt te togen ?

„Ick houde dat een wijfniet eerbacr blijven kan

,

„Die eens haer naekte lijftoont aen eé vremdê man.

Noch houd de Koning aen, en dringt op fijn vermeté,

Ghy fult de Koningin fien buyten haren weten

}

Doe flcchts na mijnen raet,ten kan niet qualyk gaen.

Waer toe een lang vcrhaePdejongman neemtet aen,
So haeft de gulde fon is van de kim geweken

.

So gaet my dcfe gaft fich in de fael verfteken

a Dcfe fecr oude ^efchiedeniite, en voor de tijden AfTueri Yoor-gevallen,

i5te lefcnby ««nxTorwmGriecx Hiftory-fchriJTcr, in fijn eerde boetk Clit

penacmtjonnrcnt het bcoin.

^b Defc Candaules is GVoot-vorft geweeft van Sarden, fone van Alcïus,dle

de fone was van Hercules.

Gijges een van de lijf-fchutteff van Candaules, en hem boven andere

aengenaem , wert by den felven in veel groote faken ^cbruyckr. Siet fitrtd.

in fijn voorfz. eerfte bouck CUq.

Daer



EN ALLE V R O ü ^^^ E N.

Daer fiin Princeflc fliep, en fit daer lange tijt

Gedrongen aen de muer, gedoken in tapijt.

Me-vrou komt onder dies in hare kamer treden,

En fcheyt haer onder-kleet en hare naeckte leden

,

Hout ook,tot haer gerief, niet eene kamer-maecht

,

Om dat het even doen den Prince foo behaecht.

Hier is een grage quant gants belich om te gapen

,

Gants belich om vermaeck uyt die bedrog te rapen

,

Hy reyck-halft wathy machjhy fnufFelt hieren daer.

Tot dat de fnege vrou den lincker wert gewaer.

Sy kropt haer gramlchap in^en leyt met grote forgen,

Bevochten inden geeft, tot aen den lichten morgen -,

Doenrieps' een trouwe knegt, dié fyomGijges lont,

Die lich van ftonden aen in haren kamer vont.

Hoor Gijges, fprak Me-vrou : ofheden fuldy fterven,

OfhedenKoninckzijn. Ofheden luldy erven

My,ofhetduyftergraf. Kies dit gcweldich rijck,

En my tot Koningin -, of neen, du bift een iijck.

lek f\veere by den throon van al de grootfte Goden

,

Ickfweere by de kroon u heden aen-geboden

,

En by de reyne trou en by mijn eerbaer root,

Of heden zydy mijn, ofheden zydy doot.

De borft aen u getoogt, de fchoot aen u gebleken

,

En mach van een alleen , van een maer zijn bekeken

;

Den tweeden, wie het zy, heb ick het licht ontfeyt

,

Dies ftaet voor u, of hem, een wiflè doot berey r.

't Sa paft op u geluck, de kans is nu te wagen

,

Ofdoot,ofwertgedoot ; of flaet, ofwert geflagen j

Wat ftaedy flechten fiet; fpreckt luftich uyttc borft,

En fo ghy leven wilt, lbo doot den dwafen Vorft.

't Verfchilisaltegroot. Ach! Gijges is bewogen,
En wert,fb door den loon,als door de vrees bewogen.
Int korte : 't is gedaen. De Prins verheft fijn wijf

,

Sijn kroon, fijn ganfche njck, en noch fijn eygeh lijf.

Ick bidde, wijiè Vorft, wilt defe klippen mijden

,

Eer wy in dit geval gelijckc fchip-braeck lijden j

Het vrouwelijck gcflachtenisopdefendach
Niet klcynder in fijn oog, niet beter als hetplach.

Hoe fal u weerde pant, van konincklijcken bloede

,

En door foo hoogen ftam verheven van gemoede

,

Om ons vermaeck te doen, geraken in gequel ?

En dienen hier het volck als vooreen tafel-fpel ^

Die fmaetheit moet gefchien in ver-gelegen landen ^

Aen ik en weet niet wie ; en niet tot onfer fchanden

,

Niet hierin dit paleys, aen ons geduchte vrou j

Die vreemde mannen vliet, en haren is gctrou.

Doch alfmen defe facck wil wegen, nae de redeii

,

In onfe Koningin fijn geenfins trotfe zeden

,

Sy is van goeder aert, de fake wijftet uyt

,

'tEn zy dat alle ding ten quaetften word geduyt.
Een wijf, van fotten waen, ofeygen fucht gefteken >

En wenfchtgeen liever ding , als wel te zijn bekeken i

Dog meeft als haer gefpang,haer kleet,en rijk gewaet
Een ander, diele kent, in koft te boven gaet.

Gewis indien de pracht Me-vrou had in- genomen j

Sy fou van ftonden aen niet laten hier te komen j

Het waer in dit geval haer hefte zijn getoont,
Sy weet dat haer de kruyn nu prachtig is gekrooht %

Sy weet dat haer gefpang gaet buyten alle weerden j

En dat haer hals-cieraet is als het puyck der eerden \

Sy weet dat fy een rijk aen yder oore draegt,
En dat van haren ring het ganfche Perfen waegt j

Sy weet dat yder fteen, i* haer paruyck gefteken j

Wert by een helle fter te rechte vergeleken

,

En dat haer peerel-fnoer is een fo feldfaem ding

,

Dat noyt een oefter-fchelp foo reynen water vings

Dit is haer al bekent, noch weet fy boven delen

,

Dat al de weerelt deurliaer fchoonheyt is gcprelen j

En dat een fchoone vrou, fo deftich op-geciert

,

Is 't hoogfte dat de mcnfch hier op der aerden viert

:

Doch even wel nochtans,en dit niet tegenftaende,(de

Ofhaer met groten ernft Mahunam fchoon vermaen»
Te ftrijcken door het hof,fy quam niet uytgedwaelüj

Maer bleefdaer haer de wet des Koning had bépaelti

So moet dan u gemael, ofniet eer-fuchtich wefeiirs

Ofdoor een hooger geeft foo verre zijn gerelèn

,

Dat fy verwaende fucht, en alle vrouwe-pracht

,

Niet als voor kinder-fpel,en enckel dwaesheyt achC*

Men nemet hoemen wil, de reden kan het feggen
Dat haer befette tucht niet is te wederleggen

j

Want ofmen haer bedrijffchoon om en ommewenfj
Daer is geen flechte ftot, en niets gemeens ontrent.

),Kan oock een echte wijfhaer eere beter ftijven

,

}, Als met in huys te zijn, en uytten woel te blijven .^

A ^ ,iTe



6 GESPRECK VOOR DE K

„Te dringen door het volk bemcmt de rouwe mans,

„Het huys in tegendeel, dat is de vrouwe-fchans.

„De byen zijn geacht, om datfc verre Tweven

,

„Een vrou in tegen-deel , moet als een moflcl leven

,

„Moet blijvé daerlc woont, vaft aen hacr cygen dek,

„Gedoken inhaerrche]p,gelijckecn wijngaert-llck.

,,\Vant als het echte wijf blijft in haer huys gedronge,

j',So is hacr eer bcwacrt van alle quade tongen,(ichiet?

„Vraegt yemant , wie de nijtmet geen vergif en

„Een vrou die niet en loopt, endiemen lelden liet.

Wel aen dan, wijlle Verft, laet al de grootc vrouwen,

Laet onfe Koningin haer eygen maeltijt houwen ;

Ghy hebt toch aen den raet met vollen mont belaft

,

Datop het vrouwen-huys wel mochte zijn gepaft.

Ghy hadder goeden wil de vrouwen aen te trecken

,

De vrouwen boven al tot blylchap op te wecken,

De vrouwen op het hofhaer vryheyt toe te ftaen

,

Opdat haer beter chier mocht werden aen-gedaen.

W^'i yemant nu Me-vrou van al de vrouwen wenden,

pie lal de ganfche vreugt van dat gelelfchap fchendé.

Niet anders dan gelijck een dié riiet rouwer hant,

Trekt midden uyteen rinck e.en fchoonen diamant.

Ofwel de Koningin haer affchey t fal verblommen

,

lek weet dat evenwel een yder lal verftommen

,

En fwellen van de fpijt, als dit vertreck gefchiet

,

En dan is al de koft van defe feeft te niet. (gen

,

,,Hct teere vrouwen-breyn kan geenen trots verlwel-

„Geen ding is Ib geneygtom fich in als te belgen

,

j,En wie lich in het wijfin eenich deel ontgaet

,

„Die raekt van ftonden aen ook in der mannen haet.

Dit heeft de Koningin (aen wie geen heete vlagen

,

Geen dampen van de wijn zijn in het hooft geflagen

,

Ofop liet hert gedaelt} dit heeft de Koningin

Tot meer-mael over-leyt met voorbedachten fin >

En naer de ganfchc laeck te hebb en overwogen

,

So is haer kloucke geeft door reden wech getogen

,

Niet om een vliegend' woort van haren dis te gaen

,

Maer op een vafte wet den Koninck voor te ftaen.

Wie van des Konincx raet, ofvan de wijle luyden,

Sal dit haer goetbeleyt ttn quaden konnen duydcn .^

lek weet dat menich Vorft hier in met ons gevoelt,

Indien het wijfte deel nietwech en is gefpoelt.

Dan fchoon men defe faek ten hartften wilde drijven,

Me-vrou is evenwel geen fchand-vlek aen te wrijven ;

Want dat de Koningin veroorfaecl't defen druck

,

Heeft immers gccnenfchijn van eenigfchellem-ftuk.

Indien haer loos beleyt door landen ende fteden

,

Ging ftroyen muytery, en wederfpannicheden

,

Indien haer flim bedroch den konincklicken wijn

Vergifte met regael, en mengde met fenijn -,

Indien hacr vinnich hert,door fticht van ccre, woede.
En wilde roeyen uy t de Princen van den bloede

;

Indien haer loos beleyt bekayde ranckcn dreef,

Ofaen een vreemdenVorft bedekte brieven fchreefj

So had ons ftreng gericht, en ftof, en goede reden

,

Om over haer bedrijf in naerder acht te treden >

Maer in fo diepen fchael te wegen dit geval

,

Mijn Heeren, met verlof, 'ten. vougt u niet met al.

Dit is een huys-krakeel, een van de minfte Tonden

,

Waerom,naer onfe wet,geen trou en werd ontbondê:
j,Tis ieker dat de vrou i^o vaft is aen de man

,

„Dat niemant als de doot haer immer fcheyden kan.

„Watiflèr wreeder ding, als alle ftrenge wetten
„Te trecken in den top, ten hartften in te letten ?

„ Ach.'tiseé bitter menfchjdie meteen vrang gemoet
„Een haeftigoordeel fchrijftjcn dat met enkel bloec.

ONINGINNE VASTHI,
„Het IS een beter aert,die onder goede luyden

,

„Wat yemant heeft gefeylt,ten beften weet te duydéj
„Het is een eerlijck man, die by een eygen vrou

,

5,Al watter is gemift, flaet in de befte vou.

Gedcnckt des loeten dacghs, alsu de Koninginne
En rooien metten dau, de panden hacrder minne

,

En druyven met het waes, uyt rechte liefde gaf.

En feyd' op u verfouck veel groote Princen af:

a En ftaet u, machtich Vorft , en ftaet u niet tevoren

,

Hoe dier gy hebt belooft,hoe menich-mael gefworenj
Dat Cyri weerde bloct, de trooft van uwe pijn

,

U fou het cerfte vier, u Ibu het laetfte zijn ?

Ghy ricpt, in grooter ernft , de Goden tot getuygen j

Dat hare jeugt alleen u finnen konde buygen

,

Dat haervermaerde glans befat u edel bloet

,

En neygde totte min u vorftelick gemoet.

Ghy fwoert haer menichmacl , dat alle ftort-riviercn
j

Jae dat Choafpis felfs te rugge foude fwieren

,

b En maken tegen ftroom een onbekende baen

,

Eer u gefette min van Vafthi foude gaen.

Choafpi kom te rug,kom uAveftroomen tegen

,

Keer daer u groote kolk fijn voetfel heeft gekregen j

Keerinu eygen felfs. Affuerilofi^fin

Vergeet fijn eerfte luft, de weerde Koningin.

Maer neen, beleefde Vorft, ken ick u goede zeden,
Ghy fult van ugemaelu laten over-reden.

„ Alwaer eens in dejeucht gefette liefde ftont

,

„Daer is noch alle tij t, daer blijft een foete gront.

Sohaeft gy fult befien haerwel-gemaeckte leden

,

Haer vorlieliek gelaet, vermengt metfoeticheden

,

Ghy fult door nieuwe min ftracxwerdé aengeraek t,

Want,fiet!haer gantfche lijfis totte kroon gemaekc.
Wanneer een wreede leeu komtop het velt te vangé •

Eenmanofjonggefel j hy,metecn groot verlangen

,

Stelt fijn gebit te werck, valthappich aen den buy t

,

En deylt het menfchen vleys metgrote ftucken uyt.
Maer fo het moedig beeft een vrouwe komt te vindé.

Het fal te geener tijt haer teere lijf verflinden ,

Sijn tanden liggen ftil, fijn oude wreetheit flaept

,

Het fchijnt dat fich het dier aen fijne roofvergaept.

Indien de fteure leeu, de wreetfte van de dieren

,

Door onbekende gunft een vrouwe weet te vieren.

En midden in het bos, en tegen fijnen aert,

Haer fachte lichaem mijt, haer teere leden fpaert

,

Sal hier dan in het hof, daernietdan heufche zeden.

Als vriendelykonthael en dient te zijn geleden

,

Sal hier een Koningin, hier onder ons gekroont

,

By ons niet zijn befchut,en van de fmaetverfchoont?

Zijn hier dan onder ons, zijn alle foete monden
Metdammen op-geftopt,met zeelcn in-gebonden ?

En ifl^r niet een hert dat tegen wreetheit ftecckt?

En iflèr niet een man die voor een vrouwe fpreeckt ?

„Gewis de man behoort fijn weder-paer te mijden

,

„Eylaes ! dat fwacke volck heeft al genouch te lijden,

„Heeft vry een fwaren laft op haren teeren hals

,

„En is van alle kant vol druck en ongevals j.

Vol aldcrley verdriet, en veelderley gevaren

,

Vol moeyten in de dracht, vol fmerten in het baren

;

Ach ! die maer eens en pijnftom haer geftage pijn

,

Is hy geen tijger felfs, hy moet haer gunftigh zijn.

,,Het mannelyk gemoet is uytter aert gehouwen
„Te dragen met gedult de fwakheyt van de vrouwen,

,,Te fchrijven in de zee, te drijven in de wint

,

„ Al wat hy voor gebreck in haer gefelfchap vint.

a Vaftlii des Konincx Cyri dochter,

4 Clioafpisiseen hooft-rivierc van Pei;rcnlant, niet yerre van de Stade

Sulan Laren loop hebbende. Strtibf.

„Veel



EN ALLE VROUWEN.
3,Veel faken van het huys, ofdienen niet geweten

,

„Ofdoor een fachten aert in haeft te zijn vergeten

,

„Want die niet alle daegh en focckt te zijn geftoort,

„Moet dikmael feylen lien,en fprekê niet een woort.

Ey lieve weegt de faeck. Siet wattervreemde dmgen,

Uyt een verkeerde greep , door al de werelt dringen ;

Wy quctfen niet alleen des Konincx weertftc pant,

De mis-flach,hier begaen,ontftelt het gantfche lant.

Wy doen een venfterop (wy mochtent beter floppen)

Wy banen als een wech voor alle quade koppen,

Totondienfl van het rijck ; wy geven als een voet

Tot twifl, en heete fpijt,tot pracht, en over-moet.

j,Hoe menich aerdich dier, begaeft met goede zeden,

«Wertlijdichonder-druckt, en mette voet getreden,

„Alken om dat de man het mannelick gewelt

„Te lijdich verre trcckt, en bijfter open fielt.

„Hoe menich huys-krakeel onttlaeter indefleden,

3,Alleen om dat de man gaet tegen alle reden

,

„Gaet buyten alle recht, alleen om dat de man
„Geen dingen immermeer ten beflen duyden kan.

„Hoort manné int gemeen,hoort,heve,mijn gevoelé,

„De vrou is niet alleen om uwen moet te koelen

,

„Ofom met hare jeucht te Icflèn uwen brant

,

„De vrou is uwe kroon, u fchat, u weertile pant

:

j,De vrou is u behout, u ziel , u eygen leven

,

jjHet weertfle dat de menfch op aerden is gegeven

,

3,Gyzijt(tiswaer)hethooft,gyzijthaeropper-voogt,

,,Macr weet dat gy voor al geen wefe grieven moogt.

Ach! gaenwy dus te werck,de menfchen fuUen hollen

En florten over-hoop, de fleden fullen rollen

,

En keeren om en om. Niet een foo lieven paer

,

Dat niet door ons bedrijffal komen tot gevaer.

Wie fal het vrou-geflacht, en alle fwacke dieren.

Met eenich foet gedult nae dcfen willen vieren

,

Indien men Vafthi felfs van haren flaet berooft

,

En fielt de gulde kroon op eenich ander hooft >

Wat fullen over al de flechte vrouwen maken

,

Nadien de Koningin, alleenom defer laken

,

Moet ruymen haer paleys, moet lijden dele fchant.

En met eeneeuwich leet gaen dolen achter lant >

Ik weet dat menig quant maer flegtsom wat te fpelen,

Eylaes! een teere fpruyt komt van haer ouders flele. i

,

En,fchoon hy na den fchijn fijn weerde trou verpant,

Sijn ganfche wit beftaet alleen in geylen brant.

lek weet foodanich volck en kan niet lange ruflen

,

Maer berflgeduerigh uit in alle nieuwe luflen

,

„Want als een Vcnus wigt fijn pijlen eens verfch iet,

„Soo gaet fijn eerfle min
,
gelijck een rook, te niet.

lek weet foodanich volck fal eeuwich fitten luymen

,

En maken dat de vrou wel haeft fal moeten ruymen j

Siet daer in yder huys, en dat door ons bedrijf.

En ftaeg een nieu krakeel, en ftracx een ander wijf

Wat gaet den Koninck aen, dit feldfaem wedervaren
De ganfche weerelt deur te willen openbaren ^

Waer toe een huys-krakeel geroepen door het lant >

Voorwaer, naerikhetvat, het dient tot onfer fchant.

Offchoon de fame loopt, en melt door alle ftedea
En watter is gedaen, en watter is geleden

;

Schoon datmen Vafthi noemt hartneckig endc ftraf,

En fchildert haer bedrijf geweldigh leelijck af-.

Noch falmen veel de fchult op onfen Konink leggen,

lek weet dat menich menfch fal openbaerlyk feggen

,

Dat fijn geheel beley t moet los en kreupel gaen

,

Mits hy foo quaden keus in defen heeft gedaen.
Een ander fal gewis den Vorft in fijn gedachten
Noch dcftich van gcbaerjnoch rijp in wefen achteu j

Maer houden dat de Prins hier Tonder eere leeft

,

Dewijle Vafthi felfs hem niet vereert en heeft.

Een derde, die het ftuck fal drijven voor de vrouwen,
Sal u goetdadich hert voor al te vinnich houwen

,

En leggen over luy t •, Siet ! wat een herden aert

,

Die op een blijden dach fijn vrouwe niet en fpaert.

Wie kan het altemael, wie wil het al vertellen

,

Hoe fich het ganfche volck hier over falontftellen >

Dies bid ick,weerde Vorft, gedenck aenuwe plicht

:

„Wie in fijn neufe bijt, die fchent lijn aengeficht.

„Deck,lieve,dek de potjfmoort bitter huys-krakelen,
„En laet u eygen fchant niet overal verdeden.
„Het is (nae mijn begrijp) het is de befte man

,

„Die, alshy fmaetheytlijt, fijn tonge dwingen kan.
Wat wil de groote Vorft op heden ftraffe plegen

,

En middenin de vreucht tot wrake zijn genegen ?

Totgramfchap breken uyt.? dit is een blijden dag,
Dieniemant,wiehetzy,totdroefheytftreckcnmag.

Dit is een foete tijt, de vrienden toegefchreven

,

Een algemeene feeft, tot blyfchap uytgegeven.
Verboet u immers nu te brengen in gevaer
U weerde bed-genoot, u lieve weder-paer.

5,Wie door beleeft onthaal fijn vrieiidé wil vermaken,
„Die moet voor alle ding fijn gramme finnen ftakenj
De fpijt dient uyt de borfl, de fronfen uyt het hooft,
„Ofanders is de feeft van hare vreucht berooft.

5,Een die aen fijnen dis wil grauwen ende kijven

,

„Die mochte beter koop het nooden laten blijven j

„Want fchoon hy koften doet,indien hy leelick fiet,

„De maeltijt is gefchent, de vrientfchap is te niet.

Vcrmochter oyt een menfch hetregt te wederhouwé,
So dicnter gunlt gcpleegt ontrent de fwackcvrouwenj
En diender oyt een vrou in gunft genomen aen

,

Hier is u eygen vieys, hier dientet dan gedaen.
Is u het moedich hert tot felle wraeck bewogen

,

Ga taft den vyant aen, daer dient het fweert getogen

,

Niet tegen u gemael. ,.Noy t vouchter hoog gemoec
„Een vrou, een kranck geftel, te treden met de voet.

,,Tis vry een groter eer, fijn eygenhert te dwingen

,

„Als toreen vafte fchans met krachten in te dringen

>

„Tis vry een groter helt, die fijne tochten bint

,

,, Als die een machtichheyr met wapens overwint.

Ghy die in uw bedwang heb groote Koninckrijken ,

Diciit in u eygen felfs u macht te laten blijken j

Ghy die de weerelt deur zijt als een God gevreeft

,

En moogt geen menfchen togtgedoogê in den geeft.

Hoe zijdy, groote Vorft, foo lichtelyk bewogen >

En om 'k en weet niet wat uyt uwen ftant getogen ^

Waerom in dit geval foo heftich om-gevoert ?

,;Het komt dc-^ Princcn toe niet haeft te zijn beroert.

Betoom voor defc tijt, betoom u gramme finnen.

Verwint u tygen hert, die landen kont verwinnen

,

Weeft doch u bed-gen ootgenadich ende foet.

Die al de weerelt deur een yder'gunfte doet.

Doch foo u dit verfouck te hooghe fchijnt te rijfen

,

En dat men u gemael geen gunfl en wil bewijfen j

Soo bid ik dan alleen voor eenich kleyn verdrach

,

Niet tot een ander jaer,maer tot den naeften dach.

Waer toe fb hart gejaecht,waarom foo Inel gevlogen .'

Mijn Heeren, niet te ras, het ftuck dient overwogen.
„Voorwaer de befte flach die heden kan gefchien

,

„Is, nae dat ik het vat, facht gaen en verre fien.

Wie iflèr heden nut, om met befetten rade

,

Te wegen dit geval ; voorwaer het is te fp)ade

,

Om na den rechten eyfch, te fitten in 't gericht

,

„Waer trectmcn na den noen in faken van gewicht >

Om
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Oraeenichkleyngcfchil.alstufrchentwcegcbucren,

Vakonderlingcn nvift, om waflcn cndc Ichuercn,

Om ick en NVcccnict wat,ccn goor,een Water-loop,

Dacr rocptmen met den dag,de rechters overhoop,

Soo haall de guldc fon is uy tter zee gcrefen

,

Soo werter inden raer gedongen eij gewefen >

Maer als het groote Ucht ontrent het zuyden njt

,

Soo werd het recht gelVaeckt rot op een ander tijt.

Hierdaermen opte kroonvanhondert groote rijken,

Een uit-fpraek heeft te doé, cé vonnis heeft te ftrijkc,

HierdaermcnonfenVorft van fijn gcmael berooft

,

Daer pleytmé in der nagt,en met een dronké hooftj

Dacr plcytmen over hoop, al fondcr eens te dagen

De Koninginne felfs, al fonder eens te vragen

De grondenvande faeck,daer uitde Prins miflchicn

Sijn^ygen ongelijck met vreuchde mochte fien.

Gewis foo wy den aert van defe klachten kenden

,

Wy fouden ditkrakcel van onfen banck verfenden

,

Tot eenich ander hof: men feggc watmcn wil

,

Ten ftaet ons geenfins vry te wijfen dit gefchil.

Van wacr komt ons de macht,datwy opKoninkrijkê,

Op 's wcerelts hecrfchappy,een vonnis moge ftnjké?

De Koninck (ick bekent) begeert van onfen raet,

Macr wikt het niet fofwaer.enmeynetnietfoquaet.

„Ach !'tis eé feldfam werk,met man en wijfte moeyê,

j,Doct hier al watje meugt, ook die fal u verfoeyen

„Voorwiegy voert het woort,wantfict! in dit geval

„Ontfixngtme leets genoeg,maer genen dank met al.

„Waer iflcr doch een huys,daer mannen ende wijven

„Zijn altijt even foet, en noy t te famen kijven ?

„Waer is door al het lant fo welgelegen velt

,

„Dat van den noorden wint nietfomwijlis gequelt ?

„Waer iÜer doch eenpaer, in Perfen ofte Meden

,

„Gedurich fonder twift, en eeuwich wel te vreden ?

„Waer is de weerelt deur de lucht foowel geftilt

,

„Daer noy t een loofje roert,en noyteen tackje drilt?

„Tis dicnftich voor de maegby wijlen wat te braken,

3,Om uy t een lange quael tot beter ftant te raken.

,,Tisdienftig inhethuys, by wijlen door gekijf,

„Eenwrock van oude gal tejagenuyt het lijf

„ 't Is iiut,'t iswonder nut, tot veelderhande faken

,

„Dat fom.rijts man en wijfhaer oude vrintfchap ftakê,

„En met een deftich woort,en meteen fnel geficht

,

„Vernieuwen nu en dan haer ouderlingen plicht.

,,Noyt bleeffer groote min in kleyne twift verloren

,

,,De liefde,nae gefchil, wert grooter als te vooren.

„De liefde flachthct rijs, hoe nacrder af-gefnoeyt

,

„Hoe datfcbeterfchict, en dichter henen groeyt.

„Noyt wert de gulle jcugt foo krachtig aen-gedrevé

,

j,Dan als het lieve paer te famen heeft gekeven •,

„Noytwertdc foete min gepleegt met grooter luft,

„Dan alilc, door krakeel , fchecnuyt te zijn gebluft.

,, Al fchijnt de fomer fchoon,noch foudet ons vervelc,

,.Tenware dat de vorft haerroUc quame fpelen.

„Geen kofl bevalt de macg,aliflc noch fogoet,

,,Indien men dachaendach niet anders eten moer.

„God heeft des werelts loop met bcurté onderfcheidé

,,Hy weet een bitter-foet te brengen tufichen beydê,

3,Te mengen onder een. Sietdacrecn wijfen vont,

„Waerdoor dit grote werk ftaetop een vafté gront.

„En plach de klare fon, met fijn vergulde ftralen

,

„Niet deur het ganfche jaer te rijfen en te dalen ?

,,Te rollen door de lucht.̂ en fietmcnnietde maen
,, Nu klcyn, dan wederom in volle ronde ftaen ?

5,Nu is het vette lant met vruchten ovcr-goten

,

„Dan leytct fonderjcugt, endoor de vorft gefloten.

,,Nu ftaet het wout geciert met fijnen groenen rock,

„Dan weder fonder blat , gelijck een dorren block.

„Hetgaet op defe wijs in alle wcerelts facken,

„Wat doet doch ai het volck als breken ende maken?
„Nu iflct voor de wint , dan weder tegen fpoet -,

„Wy fweven op en neer, gelijck als ebb' en vloet.

„Eé ding dient eens gelcert, en nimmermeer vergcté,

,,Dat alle dingen zijn gelijck een ronde keten

„Gefchakelt onder een. De vreugde naedcpijn,

„De vrede nae den twift , nae regen fonne-fchijn.

„Het menfchelik bedrijffbeftaet in vreemde kueren,
„Hoc wel de faken gaen , fy konncn niet geduercn.

„Hetwifpeltuerich hert tot gcener tijt gefet,

„Wil (fo het fpreckwoort is}ftaeg op een ander bed.

„Het doet de finnen wee, op eenen bouch te zeylen

,

„Sy willen over-hant het lange jaer verdeylen,

„Sy woelen alle tijt, en geen foo groote pijn

„Alsmeteenvaftenftantre blijven datfczijn.

Wel laet dan fich de Vorft, met alle ding, bewegen

,

Laet onfe Koningin haer foete rancken plegen

,

Nu eenich kleyn krakeel, dan weder groote min

;

En waerom dit geftraft? de menfcheyt heeftet in.

5, Ach .'waer een derde mancom t tufiché beydê Iprekê,

„Daerman en wijfkrakeelt.daerfietmévremde treké,

„Want alfmen meeft betracht te ftiUen haer gekijff,

„Sokrijgtmen man en vrou te famen op hctlijff.

„Men hout^wanneer de byen met grote togtê iwieré,

„En vechten onder een, gelijck verwoede dieren}

„Dat flechs een weynig ftoffkan fchcydé het gebaer,

„Juyft op gelijckc voet lbo kijft het echte paer.

„Wie van den ganfchen raet,wie fouder konné ftggé,

„Hoe licht een huys-krakeel ter neder is te leggen ?

„Een knik, een foete wenk, een lonkjen in der haeft,

„Vereffent alle ding, hoe fecr men heeft geraeft.

„Ick raed',alsyemant komt, gelijk hetkangefchiedê,

„Daer eenich ongcmack rijft tuflchen echte lieden

,

„Ick rade voor het beft, geen dingen aen te flaen >

„Al kijft het foete paer, 'tis weder haeft gedaen.

„Ick rade, zijdy wijs, laet echte luyden kijven,

„Gewis de duifterwolck fal haeft daer henen drijven:

„Ick rade ftil te ftaeii, al waerdy naefte maegh

;

„Schoon man en wijf krakeelt, 'tismaer eenlbmer-

Ik rade defe faeck van onfe banck te weeren, (vlaeg,

Wy konnenaltemaeldenondanck wel ontbeerenj

Ick rade defe faeck te brengen aen den raet

,

Die in het kleyn getal van enckel twee beftaet.

Daer is een ftil vertreck, behangen met gordijnen

,

Laet daer den groteVorft met fijn gemael verfchijnen.

Dat is de rechte banck, daer alderhande twift

In haefte wert geftilt, en mxtter daet geflift.

Dat is de rechte banck,dacr twee geminde lieven

Haervriendelyk verfchil bepleyten fonder brieven >

Dat is de rechte banck,daeruyt-fpraeck wert gedaen,

Die niemant hooien machjcn niet enwerd verftaen.

Dat is de rechte banck, daer niet en werd gelogen

,

Geé ontrou wert gedult, geé menfchcn werd bedroge.

Geen valsheytacn-gerccht. dat isde rechte bank

,

Waer door de foete minkrijght weder haren ganck.

„Gchoude luyden twift gaet met de fonne neder,

„Als hier de nagt begint,reyft daer het klaerfte weder.

,,Want,mits het echte paer het bedde maer genaekt,

„De fpijt en nijt verdwijnt,de vrede werd gemaeckt,

MijnHceren,'t is genouch. icklcgge voor het leften,

Ick rade tot bcfluy t, en ftclle voor het befte i

Ick roupe noch een-mael, foo deftich als ick mach

,

Vv^ijft man en wijfby een, op hope van verdrach.

G E-
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S immers eens genouchde vrouwen voor-

gelproken -,

^ En met een langh verhael den Prins het

hooft gebroken -,

Waer toe is u de mont tot praten lbo gefmt ?

Het leggen gelter niet ; dat recht is, overwint.

Gyfouktliiernietalleen,ó Voor-lpraekvandewyvê,
Met ick en weet niet wat het vrouwe-recht te ftijven:

Maer draegt u boven dat, gehjk een vrouwe plachj

Enjammert uren lang met vrouweHck geklach.

Ik fta nu langen wenfch om med' eens beurt te krijgê.

En ben van nu voortaen niet machtich om te fwijgen:

Mijn herteleytenbruyft gelijk een krachtigh nat,

Dat dobbelt over hoop, en bortelt uy t het vat.

Ick biddc, groote Vorft van al de groote volcken

,

AVienshoog-beroemdenaem rijft bové alle woleken,
Die niet voor ons alleen fet ftrenge wetten in

,

Maer bintoock aen het recht u eygen huyfgelin

,

Ick bidde, nademaelwy heden overwegen
Een ftuck,waer aen het rijck ten hoogften is gelegen

,

Vergunne my verlofdat ick op delen dach
Mijn inncrlijck gcpeys in vryheyt uytten mach.

„Die in het oordeel treet,moet fig ten hoogften mijdé

5,Van luft tot felle wraeck, van fucht tot mede-lijdeuj

„Van heymelickegunft, van ftille hnckerny

,

„Op darter niet als recht in hem te vinde zy

.

Dit heb ick foo betracht, 'k En fal geen fyde dragen

,

*kEn fal naerhoogen ftae t, na kroon offcepter vragenj
'kEn ben noch van den haet , noch van de gunft ver-

Ick ga den rechten \veg,na my de reden leert,(heert:

*k En palT' in dit geval noch op geen liftich vleyen

,

Noch op een ftoutgeprag,noch op een drouvig fchre-

Ick hate die na fucht lijn loflc reden buyght, Qen j

Ick Ipreke recht en rond , nae my het hert getuyght.

Ick weet dat yder een ten vollen heeft vernomen

,

Waerom foo mcnich Vorft te famen is gekomen
In ditgeweldich hof, waerom door u gebodc
Een weerelt is vergaert te Sulanop het ftot.

Te weten, om den glans van lbo veel rijckekrooneil
Als van een hoogen bergh in defc feeft te toonen

,

Op dat van nu voortaen een yder, die het fiet

,

Sou, met geduchte vrees, ftaen onder u gebiet.

AI wat in eenich deel der aerden wert gevonden

,

Is uy t het ganfche lant aen dele plaets gelbnden i

Het biet fijn fchatten aen al watter open ftact

,

Van daer de Ibnne rijft, tot daerfe flapen gaet.

Wy ftaeh te mael verbaeft, als wy de gulde ftralen

Van menig Ichoonjuweel lien bhnken door de falen j

Alswy het krachtich gout, en al den grooten fchat

Sien brallen in het hof, en door de ganfche ftadt >

Als wy lbo mcnich Vorft, lbo menich duylent zielen
Sien door het ganfche Hot tot onfen dienfte krielen i

En uytfoo rijcken glans befluyt een yder dit.

Dat u beroemde macht als op te weerelt lit.

Dit heeft de groote Vorft meer als genouch bcwelèn,
Tis van het oogh geilen, en door den mont geprefcn ^

Noch wil hy vorder gaen, en maken ons gewis
Dathy in fijn gelin geen minder Vorft en is.

„Men vint in ouden tijt, en opten dach van heden

,

„Veel Princen wijt en brect van yder acn-gebeden

,

„Geducht by alhetvolck, en deftich van bedrijf,

„Maer in haer eygen huys geringelt van een wijf.

„Gelijk een kleyne Moor kan metten toom beftiercn

„Den grooten Elephant, het meefte van de dieren

,

„Soo lietmen menichmael de grootfte van het lanC

„By eenich quetter wijfgehoudenin den bant.

De Perfiaenfche Vorft, die by de met-gefellen

Van dit verwijfde volck lich niet en wilde ftellen j

Maer toonen wat hy liier en over al vermach

,

Gebiet de Koningin te brengen aen den dach.

B De
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De vricndelickc Prins, ter volte deler fceftcn,

Wil boven fpijs en dranck verwecken onle geeft^a

Tot alle nieu vermaekjWil door een Ichoon vertoog,

Ook haer befchcydc vreugt doen geve aen het oog.

Men icnd int vrouwenhuys een groüté hoop gelanté.

Niet uy t het Hechte rot Van huys ptlijf-trouwanten,

MaerHcercn altemael van naem, en hoogen loF,

De grootfte van het lant, de belle van het hof.

Mahunam gaeter heen, als tot de grootfte dingen ,

Omeingheit met den ücep van al de kamcrlinghen

,

Hcrbona fluy pt en ney gt, en biet haer goeden dachj

En Biftha doet het woort foo kundich alshy mach.

Abachta fielt te Nverck een hooger aert van fpreken

,

En Bigta mcngter in een faus van hooflche (treken >

Stracx dondert Charcasuytfoodeftich alshy kan

,

En Sethar voughter by het voor-recht van den man,

Mahunam, voor het lelt, houtaen op u bevelen

,

Me-vroudichoorrenfiet,enfchiintermcd'tcfpelen>

Hy fpreeckt gelijck een man, fy blijft al even trots.

Hy vleyt gehjck een kint, fy ftaet gelijck een rots.

Waerto'e'een lang verhacl.Me mannen keeren weder,

Wy vragen watterfchort. fy ilaen haer oogen neder.

Dies eyft de Koninck felfs hoe dattet is ghegaen

,

Daer hoortmen al den wint van Vafthi lotte waen j

Daerhoortmen over-luyt dat al het kunilich fpreken,

Dat alle wijs beley t , en alle foete llreken

,

Dat u bevelen felfs, en konincklick gewelc

By Vafthi niet en weeght, by Vafthi niet en ghelt.

Wat mocht ons over-gaen fo grootcn pragt te drijvê,

De landen int gemeen een feell-dach aen te fchrij ven,

Om yder kont te doen u vorflelick ontfach

,

En wat u hoogh gebiet hier in het hofvermach ?

Wat mocht ons overgacn op u gewelt te roemen ?

U lieve Koningin die weygcrt hier te komen

,

Die fchaft u wetten aff. U lieve Koningin

Hoortwat deKonink feyt,macr doet haer eygcn fin.

Wy faten altemael, gelijck met open monden

,

Tot dat het fchoonjuweel ons werdetoe-gefondcn,

En dat met dit gheficht fou werden als gekroont

Al watter voor cieraet tot heden in ghetoont.

Men riep, de Koningin lal dele feeft befluyten

,

En toonen dat de Prins van binnen ende buyten
Heeft konincklick gebiet,heeftfonderonderfcheyt,

En hier en over al ghelijcke majefley t.

Daer rees het ganfche volk,enflontby dichte fcharcn.

Het fcheen dat evê hier de rotfen fouden baren,(huys,

Daer ging een nieuwe vreucht,een juychen door het
Maer al de pracht verfmolt als tot een kleyne muys.
Ach ! daer leyt onfe vreucht en uwe macht gevallen

,

U lofF, u hooghen naem, is heden niet met allen,

U rijck-ftaff, uwe kroon, u ridderlick ghemoct

,

Leyt, als een nietich ding, vertreden mette voet.

Wat fal nu al het volck van dele feefl: vertellen

,

Als yderhier en daerkomt onder fijn gefellen ?

Ach niet, als dat de Vorft, voor wie de weerelt beeft,

Ontrent fijn eygen wijfgeen macht met al en heeft.

,,Die fijn geduchte naempoochtyderinte drucken,
,,Dient eerft gewis te zijn hoc dattet fal gelucken

}

„Want die geweldich pogt, en niet volbrengen kan,

, , W^ert, door fijn eygen dact, een fpot van alle man.
"X/f aer wat eé ftout bedrijf! mé gaet denKoning rake,
*-*" Men poocht in dit geval fijn milde fiicht te laken>

Men feyt,met vollen mont, dat hy te lijdich breet

Sijn gaften lieve-kooft. C) wat een flccht bcfcheet

!

Wat fal den grooten Vorll: in fijne gunft beletten .*

Hy, die de rechten m^iecktjis bovenalle wetten.

KE ACHTBAERHEYT.
Hy, die als mertcr hant de ganfche wecrclt draeght

,

Stort lijn belecftheytuytjuyll daer het hem behaegt.

Hy mach ten minftcn nu fijn gunlHch hcrte toonen

,

DewijThy delen dach fijn vrienden wil belooncn.

„Daer is ter wecrclt niet; dat Princen beter fi:aet

,

„Als wcldaet Ibnder end, en gunfte Ibnder maet.

Dan neemt het zy alfoo, gelijck men poogt te drijven.

Kan dit de Koningin in delen handel llijven ?

Kan oy t een echte man verhelen fijn ontfach

,

Omdathy nu endanisblijderalshyplach.*

Om dat hy by gheval, door heffelicke vlagen

,

W^crt meteen loete vreugt als buytenhem gedragen?
Offfiil de Groot-vorft lelfs noch man,nochKoninck
Om dat fijn vrolick hert fich opent in de wijn .''(^zijn,

Offmcyntmen dat het wijfniet verder is gebonden
Tot dicnft:e van den man, als op ghefette Honden .>

Offdat het manne-volck geen vol gebiet en heeft

,

Dan als het op te maet, en nae den reghel leeft >

Leyt ycmant dcfen gront, foo iflèr voor de wyven
Gheduerichfl:offgcnouch om haren pracht te dryvenj
Gcduerich ftoftgenouch om,met een flimmcn trek,

Haer aen-gheboren jock tefchudden van den ncck.

Wat fal dit liftich volck nietweten uyt te vinden

,

Om aen een goeden man yet opte mou te binden.

Nu fal hy al te los, dan fchijnen al te flil

,

En noyt gelijck het fou, dan als mc-vrouwe wil.

„Daeris,na mijn begrijp,geen flimmervont te dcnké,
„En die een goeden ftaetmeer foude mogen krenken,

„Als dat het wijfgebiet,enhoogfte macht gebruykt,
,,En dat de ma verdraegt,en voor de vrouwe duykt.

„Siet ! 't geen in al hetnjckis weert te zijn geprefen

,

5, Beftaet in wel gebiên, en onderdanich welen

,

„En wie in dit beflach fijn plaetfe niet en hout

,

„Tis wonder wateen ramp hy in de fteden brour.

,,Een huys en fijn bedrijfis in de koninckrijcken

„ Een ander koninckrijck , men kan het vergelijckcn

,,Met faken van het lant, om datter een ghebiet

,

„En dat hetganfch gefin op fijne wetten fiet.

„De man isuytter aert, en van denaen-beginne

„Ghemaekt tot heerfchappy;de vrouwe totte minne,
„Tot lieffehck verdrach, tot onderdanichey t

,

„Dat is van alle tijt de vrouwen op-gheley t -,

„Dat is van alle tijt de gront van goede feaen

,

„Een reghel in de ftaet, een zeghel aen de fteden

;

,, Dies als in eenich huys de weert is over-heert

,

„Soo is in dar gheweft de weerelt om-gekeert >

,,Soo is de wech ghebaent tot allerley ghcbreken,

„Tottwift, en over-moet, tot allequade ftreken >

,,Want die eé fchoon gebou ontrent de gródé raekt,

„Heeft ftracx van alle kant fijn deelen los ghemaekt.

„Hoe fal , in dit ghewocl, een flave willen fwichtcn ?

„Hoe fal een fone gaen tot fijn befcheyde phchtcn

,

,,Dewijl het ganlch gefin gebruyckt tot quade leer

,,Een wijfdie niet en paft op haren over-heer ?

„Hetdientin tegen-deel totwel-ftantvande rijken,

„Dat vrouwe over al voor hare mannen wijken >

,,Want fiet,acndefepligt leert oock hetjonge bloet,

,,Hoe dat een onderfact fijn prince vieren moet.

„Mijns oordeclsjdicntdevroumetallevhjtte letten,

„Nae dat de man gebiet , haer faecken aen te fetten -,

„En offhy vrolickjs, offdrouve van ghcbaer

,

„Een wefen aen te doen gelijck haer wedcr-paer.

„De zeden van de man zijn als ghewifle peylen

„Waer naer hetechte wijfgcduerich heeft te zeylenj

„Waernaeen goede vrou moet fchické haren loop,

„Off anders leyt het huvs gheduerigh over hoop.

,,Vinc



VOOR DE MANNELIC
SjV'fiitfbthtijrseenich maninjock enfpelvernougcn,

„D acr is geen twijffel aé,de vrouwe moet haer vougé,

„'Offoo haer dwerfche kop hier tegen flaec gekant

,

„Sodoetfe tegen eed, en ichent den echten bant.

„Het richc-fnoer van de trou is lieven en verdragen

,

„ fs vriendeUck gelaet, en niet als Ibete vlaghen

,

,,Isjock^>n Tonder gal, en llaech een vaft befluyt

,

3,Dat, \v at de man beflaet, ten goede ly geduyt.(ken

„Geen vrijfmag amper fien,geé wijfen macher wroc-

„Indien. haer weder-paer genegen is tejocken,

j,War it als het, nae den tij t, niet anders wefen kan,

„Soo ift een wijfe dact te mallen metten man.

Abadata, lieve vrient, v/at mochty gaen beginnen ?

Ghy poochdet onfe vrou met reden in te winnen

,

M^.er'tis, eylaes ! gemifl:;lywasopdeièn dagh

Vr y hoogher in de pracht, en trotfer alilè plach.

jyVl.ct is ee"n oude fpreuck, die wy in onfe dagen

j,F.evinden in der daet, en menich-mael beklagen,

3 ,Dat niemantvan het volck fo dapper fpeelt de beeft

j.Gelijckeen moedich wijft',wanneerle gaetter feeft.

Dan is het ganfche kraem van al de moye dingen

,

Gefmijde, bloem-gewaet, gefteenten, arrem-ringen

,

Gehangen om het lijf; dan koomter aen den dach

Al watter eenichfins het ooghe locken mach, (den

Oor-hangfels, veder-bos,hayr-litzen, voor-hooft-ban-

Knop-peerels, tepel-net, hals-cingels, loover-randen,

Mou-tippen,rimpel-klit,duym-ringen,hant-gevaet,

"Reuck-ballé,vinger-flang,fcheen-ncmê,voet-cierat,

Dan wert de pragt gevoet met fleuyer,rpangê,doppê,

Metnaelden (pelle-werk, met kedels,wacyers,knop-

Wat wildy dat ick feg?met alle vrcemt gelpan, ("pen,

Waer van een zedich hert de namen niet en kan.

Daer ftaet het diere pant voor yder een te pronckcn

,

Sy is van fotte waen en eygen-liefde droncken,

Sy kan met uren lang voor haren fpiegel ftaen

,

En fiet met groote vreugt dat feldfaem maekfel aen.

Sy ftelt een fier gebaer, en doet haer leden fwieren

,

Veel anders al(Tè plach, fy toont in haer manieren

Een uyt-gelaten tocht van pracht en overdaet

,

En komt, gelijck een pay, geftreken over ftraet.

Wie fal in defen ftant het fiere ding genaken ?

Ten is noch metter hant, noch mettemont te raken,

O breyn vol fchraelc wint, dat niemant aen en fiet

!

Een wijfin haer cieraet is buyten ons gebiet.

„Ach 'tis een vreemt gebruyk,dat niet en is te prijfèn,

j,De vrouwen in gewaet foo hooch te laten rijfen

,

„Gelijckmen heden fiet, want uytfo rijcken dracht

„En broet geen anderjonck als ongetoomde pracht.

Ten is geen eerbaer root,offchaemte van devrouwen
Dat Vafthi defen dach van ons heeftwederhouwcnj
Tis enckel hooverdy, en luft tot fottewaen

,

Waer door fydefefeefl: heeft fmaetheytaen-gedaen,

Tis haer verkeerde drift, vol wederlpannicheden

,

Tis uyt-gelaten trots, die nieten dientgelcden

,

Tis, datfe wil foo groot zijn aen dervrouwen dis.

Al u gheduchte macht hier by de mannen is.

„Men vint door al het rijk een deel verkeerde wijven,

j.Die niemant, wie het fy, kan totte reden drijven

,

,,Sy pijpen haren fang, na wijfe van den uyl,

,jEn ftaen op haren fin, gelijck een fteghe muyl.

,,Men fou veel eer een rots ter aerden neder-drucken,

„Men fou veel eer de fon van haren wangen rucken

,

„En drijven uy t het fpoor de peerden van de maen

,

„Als dat een moedich wijffal tot te reden gaen.

„Laet vry een eerlick man haer krachtich overtuygen

„Noch falfe niet een lid n^ fijn believen buygen j

KE ACHTBAERHEYf ;,

„Noch falfe blijven ftaen, en drijven haer gefchil

,

,,Niet ftegheralsecn wijfwanneerfe niet en wil,

Mahunam , gulde mont , die menich-mael voor defen
Veel Pringen hebt beweegt, en metter daet belefcn

,

Wanneer ghy deftich fpraeckt, in wefen van gcfant,
Waer is nu, weerde man, u wij t-beroemt verftant ?

Waer is u geeftich breyn.^ waer uwe diepe gronden >

Waer u verheve geeft.? waeruwe kloucke vonden ?

Waer u beleefde fpraeck, foet als een honich-raet ?

Eylaes
! u wijs beleyt is hier maer kinder-praet.

Ghy zijt tot heden toe gheraeckt tot u vermeten

,

Ook daer fich u verftant maerweynig heeft gcqueten-,
Maer hier, daer u vernuft geheel is uyt-gcftort

,

Daer koomdy, lieve vrient, daer blijfdy veel re kort.
Ghy bracht al wat ghy mocht ten goede defcr laken ,^

Noch kreegdy niet eé fier,als twee befchacmde kaké^
Nu fiejet'uwerfpijt, nu fieje metter daet,
Dat by een dwafe vrou geen wijfe tongen baeL
„Ghefwollen hooverdy, gheflagen vyandinne
„Van lieffelick onthael, van alle foete minne

,

„Gebroetfcl van der hel, verftoorfter van de vreugt^
„Begin van alle quaer, en moorftervan de deucht.
^„Du roerft de fteden om , verwerft de groote ftaten ,•

„Sayft doodelick vergifin huyfen endeftraten

,

„Hitft vrienden over hoop, verbittert man en wijf,
„Set broedersonder een geduerich in gekijf: (den,

Dupoogftdenwerelt-vorfteenfchand-vlekinte bran
Te ftellen fijn gebiet tot fpot van alle landen -,

Du pochft fijn hoogennaem als uyt het velt teflaen,-

Maer neen,manhaftigVorft,het moeter anders gaen.
„Al hadder eenich wijf al wat de Goden fchencken i

j, AI watmen eyfchen mach, al watmê kan bedenckê j

„Indienfe totte pracht haer ftuerefeden went,
,, Al watfe goets befit, is altemael ghefchent.
Dan fchoon al dees ofdie van onfe lants-gefellen

Sich by een moedich wijf te vrede konde ftellen

,

Schoó yemant van het volk fo fagt en lijtfaem waer>
Dat vrouwen heerfchappy hem niet en viel te fwaer»
Voor u,manhaftich Vorft, en ftaetfe niet te lyden

,

Indien ghy nieten wilt op alle tonghen rijden >

Indien ghy niet en wilt dat al het Perfen-lanr
Met fmaet ghegeeflclt fy, tot aller princenfchant.
„De feyl is nae de man. Als groote luyden dwalen

,

„Dat fchettert dapper uyt, en dringtin alle palen

,

„Dat dondert over al, en, met een fnelle vlucht

,

„Loopt al de weerelt deur, ja fteygert in de lucht,

„Als vorften van het lanthen eenichfins vergeten

,

„Dat wert van yder een ten breetften uyt-gemeten j

„Is yemant vol befchicx, volklaps, en onderwints,
,,Die hekelt intghemeen de feylen van de prins.

,,Delanck-gebsckteFaem heeft wonderlick behagen
„Een vorftelickgebreck door alhet lant te dragen,
„Hier fchettert hare ftem vry fneldcr alftè plach

,

„Hier maektfe grofgeluyt,gelijck een donder-flach,

„Noch ifi!èt niet genouch : fy fchrijftet in de bouckenj
„Sy leert een ander eeuw u quade flagen vloucken j

„Dies fchoon de bleeke doot u totte vaders fenr,

„Uw mis-flach evenwel blijft yder in-geprent.

Indien ghy dan bemint, daer nae de groote Vorften

Alsuytgemeeneüicht vanganfcher herten dorften.

Te weten grooten roem, en lofvan hoogen naem,
Soo ftijft hier u gefach, en dempt de quade faem.

a Vafthi j wefende eendüchteivan Cyrus , een fuftervan Cambyfes, en

AfTuerus maer zijnde een fone van Hylbalpis, foo en iiict niet onwaeilchijne-

lick datfy vciwaendclick haten man onweerdich hecft2eaclit,onihaei'in fo'

daniger vougeate gebieden, nemende daer uyt oorfake van wcderfpannig-

B 1 Dan



12 GESPRECK TEGEN DE
Danrchoonghy waertgefint dit alles op te rwclgen,

En u noch acn 'den roup, noch acn de daet, te belgcn

,

Noch iflèt niet genouch, voor u en uw 's gelijk

,

Gy leeft niet voor u ieUs,macr voor het ganlche rijk.

Ghy kont(indien ghy \vilt)vcrachtcn eygen Ichandc,

Maer niet flau-hcrtich zijn tot na-deel van den lande.

Dies Ichoon gy voor u felfs wou t door de vinger lien,

Uyt vreele vaii gevolch en mach 'et nietgelchien.

„Een Vorft moet over al lich Vorikhck vcrtoonen

,

„Die anders als een vriend de vriendé lou verlchonen,

Dies ofje Ichoon Mc-vrou als man hier vieren wout,

Als Prins en moochdy nict,gy hebt het njck getrout.

„Een ongelbnde lucht van fchadehcke pellen

,jEn kan'lbo IhelUck Aiet in eenich menlche verten

,

,,Geliick een llim gebreck ui onfen geeft verdwaelt,

5,Wanneer het uyttcthroon van Prmcéneder-daelr,

„Siet! als de vis verrot, de kop lal eerft bederven,

„Siet ! als de ftaet vervalt, de tucht begint te fterven

j,In hun die by het volck voor hoofden zijn gekent

,

„En wacr het hooft ver\alt, daer is het lijf gclchcnt.

„De fonde van de Prins maekt bijfter groote Imetten,

„De ibndevan de Pruis verduyftert alle wetten

,

„De fonde van de Prins is als een diepe kolck

,

,,A\'ant als de Ronink valt,lb malt het ganlche volk.

Tot heden op den dach zijn alle kloucke mannen

De ganfchc wecrelt deur geduench in-gefpannen

,

Hoe yder in het fijn het vrouwcUck verftant

Ten goeden van het huys fal houden in den bant >

Maer wat 'er is bedacht, ofmetter daet begonnen

,

Noch heeftdit moedig volk veel opte mans gewonné,

Noch iilèr menich held aen wien een moedich wijf

Si t met een volle macht, alsfcherlincks, op het lijf.

Doch foo de fnelle Faem, met haer gefwinde vlerken.

Dit overmoedig volck komt in de pracht verfterken,

En datfe door het rij ck een yder openbaert

Wat u (ó grootfte Vorft} op heden weder-vaert

:

Niet een van uwen raet en falder konnen feggen

Wat datter voor een huys fal in de weerelt leggen

,

Wat datter voor gewoel fal ruyfen door het lant

,

Daer is geen twijftel aen, de mans zijn overmant.

De mans zijn over-wijft. Wat fal geringe heden

,

Wat fal een flechten bloet na defen tijt gefchieden

,

Indien de Koninck felfs met Hommen monde lijc

Dat hem een quetter wnjfin fijnen fcepter bijt .^

Indien de Konink felfs, vermeeftert van de vrouwen,
Sichlaet in 't opcnbaer als op het acnficht fpouwen ?

Indien de Koninck felfs, de wijt-beroemdc Vorft

,

Hem, voor hc t ganfche rijck,laet treden op de borft.'*

lek fie van heden acn ganfchPerfen omme-roeren

,

De fpin-rock lal gewis de vlaggc willen voeren

;

Niereen lbo fpitfen baert, ofop-gefwoUen brouck

,

Die niet fal krimpcnin,en flincken voor den douk.
Het ganfche konincknjck fal anders ommc keercn

,

Al watter quahck voug, fal anders moeten leeren

;

Ons naekt de leegfte fmaet,ü fchande voor de mans!
Een naelde voor het fweert, een fpille voor de lans.

Wy lullen acn den heert de ketels moeten fchuymcn,
De hinnen, om het cy, betaften mette duymcn,
Den moes-pot over doen, en pluyfen het falaet

,

En paffen op het fpit, en droopen het gcbraet.
Geen wijfint ganlche rijckoffal haer onderwinden
De mannen int gemeen den voor-fchoot aen te bindé,
Wy fullen moeten ftaen in plaetfe van de meyt

,

En doen met herten-lcet dat niet en dient gcfey t.

Maerwaerom ditbeklach.' de mis-flach is gevallen,
De Faem is op de loop, en fchettert opte wallen

,

KONINGINNE VAST Hl,
Roupt en met open mont, en met een hel gcklank

,

Der vrouwen heerfchappy,der mannen ondergankj
Daer is geen ander raet, om onfe faeck te ftijvcn

,

Als, met een nieu gerucht,het cerftc wech te drijven:

Laet daerom, groote Vorft, laet tegen dit geval

,

Den roup, van uwe wraeck, verfpreydenover al.

„ \A'anneerdcr eenig quaet is in het rijck bedreven

,

„ OfIchoon het cerlte wit niet weder is te geven

,

„ Ghy neemt, des niet te min, de ftrafte by der hant,

„Gy ftrcmt het quaet gevolg,en fuyvert onshet lant.

T Act immers nimmermeer haer fchoonheit u bewc-
^Maerftelter haren trots en ftuere vlagen tcgé, (^gé,

„Wie fchoon,doch moedig is,is weert te zijn veragtj

„De moyfte van het lant wert lechck door de pragc.

,,Ten is maer water-verw, als wel-gemaeckte leden

„ Niet mede zijn verciert met vriendchcke zeden -,

,,Ecnfagt,eébuigfaemhert,datiseé vrouwe-kroon;
„lek haet een prachtig wijf, al ifle noch foo fchoon.

Doch fo, des niet te min, o Vorft, u groenejaren

Met fchoonheytzijn gewiegt, en tragtenom teparcn

Na wijfe van dejeught : ey lieve I weeft geruft ;

Daer is een vollen ougft vooruwe grage luft.

Soo menig jeughdigh blat als borrelt uyt te bomen

,

Soo menig kleyn geruj als wrimmelt in de ftromen

,

Soo menig zee-gewas als bobbelt aen de ftrant >

Soo menig aerdigh dier is in hetPerfen-lant.

Als u die wefpe fteeckt, wilt maer het ftuck belaften

Aen yemandt uytten hoop van delejonge gaften

,

Die fal u ftofte doen, na luy t van uwen eys

,

En, mette fchoonftejeught, vercicren u palleys.

Al waer een dertcl oog gewoon is op te loeren

,

Al wat hetjonge bloedt gevangen plach te voeren

,

Al waer men in het landt een aerdigh maeckfel fiet

,

Dat fal, van ftonden aen, zijn onder uw gebiet.

Laet vry een ruymefael, laet groote kamers bouwen

,

Ofwijt eenPrincen huys ten dienfte van de vrouwen.

Al geefter yeder rijck maer eenig kleyn getal

,

Noch fuldy ftofFe iien die u vernougen fal.

Een geeftigh hovelingh fal al de foete dieren

Met princelijck gcwaet, metrijcke fteenen eieren

,

En geven haer een geur door reuck en edel kruyt ,

Ia proncken yeder op gelijck een eygen bruyt.

Hier fal de Werelt-vorft dan alle dage komen

,

Als tot een eygen hofvol alderhande blomen j

Vol allerley vermacck ; hier fal de Werelt-vorft

Verkoelen fijnen brandt, en leflchen fijnen dorft.

Hier fal hy,fonderfchroom,in't brede mogen \^eyen.

Vermaken fijnen geeft, en fijnejeught vermeyen.

Ofmet een verfche bloem, ofmet een roofe-knop

,

Die cerft haer aerdigh root laet puylen uytten dop.

Hier fa) geen quetter wijf, met onbeleefde vlagen.
Verachten u gebodt, u foete min vertragen

;

Maer wat u wel bevalt, fal, op den ftaende voet,

Tot uwen dienfte zijn, en ftillen u gcmocr.

En is 'er dan miflchien een maget onder allen

,

Die aen u ziele werckt een meerder wel-gevallcn

,

Neemt defe by der hant, ter eeren van de min

,

En kroontfe voor het volck tot uwe Koningin.

Die fal, tot vaften trooft van uwe groote jaren

,

Schoon zijnde boven al, u fchoone kinders baren

;

En defer friflx:he jeught fal dienen, bey gelijck

,

Tothcyl van u gcfin, en fteunfel van het rijck.

1T7A t w'ilmen tegen regt een flimme daet verfchoné?
** Hoe,fal een eerlik man fijn vrou niet mogen toné,

Oock acn de vrienden felfs,en dat met onderlchey t?

„Wat bacc een njcke fcliat, die in der aerden ley t >

Al
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*A1 ware my ghejont om vry te moghen dwalen

Tot in het Ichoon ghebouw wacr uy tde lichren dalen,

AI ware my de macht van yemant toe-geftaen

,

Tc leyden metter hant de peerden van de maen

;

Al mocht ick in de lucht den Ibnne-waghcn mennen,
Enmet den dagheraet om al de wcerelt rennen

,

Alfag ick open ftaen, dar geen verftant en weet,

Hoe dat de grootfte Godden feilen donder fmeet

;

Al had ick klaer befcheet van alle vreemde faken

,

Jae wat de Goden felfs oock in den hemel maken >

Ey-lieve ! feg een reys, wat foudct al bedien

,

Als icket niet een vrient en mochte laten fien ?

Wat vreuchde foudet zijn, als icket mijn gheièllen

Niet in gelijcke maet voor ooghen mochte ftellcn

,

En wijlen metter hant? wat is een fchoon juweel,

Ten zy een weerde vrient mach hebben ecnich deel?

„Laet vreckaerts haren fchat in diepe kuylen delven

,

„Een edel hert en heeft en leeft niet voor hem felven,

„Maer voor fijn even-menfch.Daer is geen vreuchde

„Die in een eenich hert gefloten blijven moet. (fbet

Wat wilmenonfenVorfl: met fottenangft vervaren,

En brenghen hier int fpel een flach van oude jaren ?

Ten gaet ons geenfins aen dat hier is by ghebrachti
WantVafthi naekt te fien hecftnoy t een menfch ge-

Men 1'egge watmen wihwy moge ja befchouwéCdagt.

Het vriendehck ghelaet van vorftelicke vrouwen.
Want ofmen nu en dan een Koninginne fiet.

Ten fchaet aen haren glans, ten let haerecreniet

}

Sj blijft gelijckfe was:wat mach hier yemant drijven,

Als ofons dit ghcfichtin lufl:enfoudc Ibjven

,

En brengen (Ibomen feyt} het water in de mont ?

Ick bidde, zijr gheruft, tis vrefe fonder gront.

Die fucht die wy den Prins als onfên vader draghen

,

Heeft macht de kriele tocht ons uytten geeft te jagen,

Heeft macht het dertel oogh;en onfen heeten brant,

Te houden in den toom, te leggen aen den bant.

Wy fien de gulde fon, met aengename ftralen

,

Gelijck een reyne bruy t, uyt hare kamer dalen

,

En fchijnen overal ; wy fien de fchoone maen,
Vol liefïelicken glans, geduerich omme gaen;

Wy ftaen van alle kant met grooten luft en gapen

,

En dencken aen den Vorft, die alles heeft gefchapen

,

Wy prijfen fijnen raet en wonderlick beley t

,

Niet met eenydel oog, maerincerbicdicheyt.

Geen menfch en is geneygt fijnhanden uyt te ftreckê,

Om yet van haren glans tot fijn genut te trecken

,

De reden is bekent. Het edel hemel-licht

Is buyten onfen reyck, en boven ons gcficht.

Juyftop gelijcke wijs zijn alle grootc vrouwen
Van ons, en al het hof, van yder aen te fchouwen.

Wy toornen onfejeught, en buygen ons verftanc

Tot ootmoet, fonder luft-, tot hulde, fonder brant.

Daer is van alhet volck geen menfche foo vermeten
Die fich in dit geval int minfte fal vergeten

,

Een yder ftaet verbaeft, en hout een reyn gemoet

,

Gelijck men Venusfclfsin haren tempelgroet.

Ghy fiet dan, groote Vorft, dat Vafthi fonder reden

U boden heeft veracht, u wetten overtreden

,

Ghy fiet dat niet een woort voor haer is by-gebracht.

Als dat ons meer ontdeckt de hft van hare pracht.

Hier uyt rijft dit gevolg,dat ecr-fucht van de vrouwen
Dient,meteen kortentoom,geduerig weder-houwen.
Want die aen defen tocht gheeft haren vr)'enloop.

Die ftort als metter hant de weerelt ovcrhoop(treké,

Schoon haer de kragt ontbreekt, fy weet door flimme
Door liften, door bedrog allenskens in te breken

,
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Sy loert op u ghediilt, fy luymt gelijck een vos 5

Sy wiekt al-eer fy wacght, fy druckt ten leften los,

Siet ! hoe de veyle klim komt aen de bomen kleven,
Het weet van langerhant fich om en om te weven

,

Soo dattet metter tij tden ganfchen tronck bedeckti
Soo dattet metter tijt tot aen de wortel ftreckt j

En, foo het fiioode kruyt niet afen wert gefneden i

Het let hem in den boom van boven tot beneden

,

Hetftiyght fijn voetfel uyt, en doot de groene ftaiii i

Waer door het uyt re ftoftot aen den hemel quam.
Juyft op ghelijcke voet, en diergelijcke wegen

,

Soo weereen liftich wijfhaer flim bedroch te plegen*
Sy procft,fy poogt,fy port,fy klimt door uwe machtj
En ftaet des niet te min gedurich op de wacht.
Sy wrijcht aen u gedult , en wildy dat gedoogcn

»

Sy fal in korter ftonthaer boven u verhoogen

:

Sy treet geduerich voort tot haer beftenide witj
Tot datfe metten voet u op den boefem fit.

Tot datfè metter tijt, door liftich aen te dringen

,

U kroon en fcepter felfs fal weten afde dwingen <

Hout yry dat alle macht gewis te -gronde gaet

,

Indien een hoofdigh wijfmach nayen haeren naef

.

Ach,waer de wijffche pragt mach in der hoogfte lwe«

Daer gaetet over kant,daer dientet al te beven, (vert,

Geen lijfis fonder laft, geen lid en iCCcr vry

,

Niet datter harder nijpt als vrouwen heerfchappy*

Befietden ouden tijt. Ach ! door foodanich mallen

Is Ninusin der hacft van fijnen throon gevallen >

Hy,die maer fpel en dacht,wert tot een haeftig lijck^

En fiet! een fnoodevrou verkreeg het koninckrijck*
De By-fit van de vorft, met eer- fucht in-genomen.
Was in des Konincx hofom haer bejach gekomen •,

Hacraenflaghwasgeraemtjuyftopeenfekerfeeft,

Als Ninus en het volck was van een blijden geeft.

Het Wijfvol hooffche lift,en flim in alle deelcn, (len f

Komt,met door-trapten fin,dé dronké Konink ftree-

Sy biethem goeden dach, en, naer een loeten kus

,

Sijgt neder op de vloer, en fpreeckt ten leften dus

:

Indien het, machtich Vorft , u niet en foudc quellen

,

Ick wenft'ecn kleyn vcrfouk u voor te mogen ftellen >

Wy vroukens int gemeen zijn vreem t in onfe luft

,

Maer weder haeft gepaeyt en lichtelick geruft.

Ick laet een gierig menfchom grootc fchatten prachés

Heer Konink,mijn verlbuck en is maer om te lachen:

Ick bidde, ftae my toe dat ick voor eenen dach
Op uwen gulden throon verheven fitten machf.

Ick bidde gccfbcvel, dat ick aen defe lieden

Mach plegen hoge macht, mach heeten enigebiedenj

Alleen voor dele mael; en foo het mach gefchiên

,

Ghy fult van ftonden aen een aerdich Ipeultjen fien^

Int korte, groote Vorft, fykan het foo beleggen ,

Dat fich de goede Prins, laet, als een lam , gefeggen j

Hy neemt haer metterhant,hy fet haer op de throon,

Hy ftelt haer op het hooft de konincklicke kroon

:

Hylpreekt tot al het volk : Hoort toe mijn onderlaté,

HoortVorften al gelijk,hoort Srcden,Stenden,Staté,

Dit's heden u Princes. Weeft haer getrou in als,

Buycht onder haer gebiet, op ftraffe van den hals.

Daer fit het loofe wijfin groote pracht verheven

,

En vangt allenxcn aen een kleyn ghebodt te gevehj

Tot preufvan haer gefach. Een yder ftaet bercyc

En doet, in grooten ernft, al wat me-vrouwe fey t.

Sy, mitfe nu bevint het ftuck alfoo gelegen

,

Dat yder fich vertoont tot haren wil genegen,

Spreekt meteen helle ftem,Grijpt my daerNinus a.ë.

Het woort is nau vol-end, de fake was gedaen.

SJr~



J+ GESPRECK TEGEN DE KONINGINNE VASTHI,

Sy wederop een nicu , Tfa,rouptfè, bint iijnlianden.

Eer dat haer tongc iVijgt, de Vorft is in de banden j

Knapj\veder,llaet hem doot.En even mettetwoort.

Men weet niet wattetisjCnNinus is vermoort. (men
Stil,vriendé,'tisgenoug,geé menfch en houft te fchro-

Ick heb het gantche rijck in mijn befchut ghenomenj
Siet hier een rechter-handt die fcepters voeren kan j

De kroon paft aen de vrou foo wel als eenich man.

Sy iprack noch dit en dat, en wiftet foo te weven

,

Dat fy het koninckrijck behielt haer ganfche leven

,

En liet noch boven dien de kroon aen haer geflacht;

En fiet! des ouden vorfts en wert niet meer gedacht.

Dit komtcr, edelPrins, (wie foudetoyt vermoeden?)

Dit komtcr van een wijFin haren pracht te voeden.

Wie hier in ftille ftact, en lijtct met gedult

,

\A'crt in der haeil verdrukt, en't is fijn eygenfchult.

„Al wat van over lang in boucken is ghefchreven

,

„Dat is aen onfc tijt een fpiegclom te leven :

„Dcnckt vr)^,dat noy t geval quam over eenich man,
„Ofdattet even nu ons wedervaren kan.

„Tis vv)' al grootcr kunll: als ilechte luyden mcrcken,

5,Het mannclick bcroupnae reden uyt te wercken >

„Hier dient cc ryper brcynjen dikmael meerder raet,

„Als by den Koninck felts in faken van den ftaet.

Wat iflcr in het huys, wat iilcr al te myden ?

Wat ifler al te doen? wat iflcr al te lyden ?

Wat koomt 'er al te baen dat niet en dient geklaegt.

En dat een eerhek man in lijnen bocfem draecht ?

Wat gacndcr dingen om die in het hcrte knagca ?

Wat zijndcrmenigmacl.wat/.ijndcr vreemde llagen?

Een die in dit gheval lijn ampr vervullen kan

,

lek fegge noch een-macl, het is ccii weerde man.
Wat zijnder menich-mael al tochten op te ftoppen ?

Wat/.ijndcr over hantal wrockcn in te kroppen ?

Wat fmeltecn vrcedfacmhertgeduerich fware pijn,

Omlachtin lijn bedrijf, en niet veracht te zijn?

„De man moet aen de vrou fijn liefde jae bewyfcn

j,Soolangfy niet en poochtom boven hem te rijien-,

„Maer als een moedichwijfgaet boven haren phcht,
„Soo dient hctydclbreynten nauften in-gefwicht.

„Het ga gelijck het mach,geen man en moetgedogen
„Dat haer de vrouwe-pragt fal boven hem verhoogé

:

,,Het is een rechte kluts, een ongefouten bloet

,

„Die, mits fijn laften aert, verkeerde ranckcn voet.

Daer is nae defen tijt van Vafthi niet te wachten

,

Als datfe meer en meer den Koninck fal verachten

;

Als datfe dach aen dach hem, met een ftouter aert,

Sal dringhen op het lijfen varen in den baert.

Bedenckt,nadien fy dorft,voor defe grootefcharen,

Haer moetwil laten fien, haer eer-fucht openbare n

,

Bedenckt wat hare pracht fal vorder onder ftaen

,

Als dis geweldich volck fal henen zijn gegaen.

Wat fal de ftoute vrou, wat kanfe niet bedrijven

,

Indien dit proef-ftuk felfs mach fonder ftraffe blyven i

Ghewis, indien de Vorft haer defen trots vergeeft

,

Hem mach wel bange zijn, engrouwen dathy leeft.

„Alsyemant van het volk fijn phgren heeft vergeten,

„Soo dattet niet te feer is door het lant geweren

,

„Die kan met eenig regt eê weynig zijn verfchoont,

„Om dat hy,lb 'et ichijnt,eé aert va fchaem te toont»

„Maer die voor alle man lich qualick heeft gedragen

,

„Die woelt in fijn bedroch, als met een wei-behagen.

„En, mits fijn boofe dact, het ganfche lant befmet,

„Soo dienthem fijn bedroch ten hartften uyt-gewet.

Semiramis en ging niet met foo rafle fchreden

,

Niet metfo grootcn pas, als defe komt getreden

,

Semiramis bcgan by wijfe vanghelpot,

Maer defe grijpt terftontden koninck by den ftrot.

Semiramis bcquam verloftot hare lagen

,

Maer Vafthi gact te werck , al fonder eens te vragen

,

Al fonder onfen Vorft ofyemant aen te fien ;

Ach! lijd-men dit begin, watfilder niet gefchien ?

lek fieeen ftou ter aert in hare borftgefchreven,

Sy werd met harder fucht tot haren luft gedreven

,

Sy vaert met fiielder wint,en met een grover ftroora,

Tis tijt haer ftout bedrijf re prangen in den toom j

Tis tijt, met alle macht, een middel uyt te vinden

Om, optcn beften voet, haer tochten in te binden ,

Eer datfe vorder gaet,Tis tijt, en meer als tijt

,

Te breken haren loopj te wreken uwen fpijt

.

Wat



VOOR DE MANNELICKE
Wat is vanCyrikinr, ofvan Cambyfesfufter?

Kieft eeiïrvan minder ftam,- foo lecfdy yeel genifter

:

„Die ophaer ouders pogt,en blaeil ceh liogtn naem
„Is totten foeten bant van liefde niet Vequaem.(Ien,

NOch diender meer gefcytj maeriietde finnê dwa-

Het breyn dat fuiebolt 3 de kop begint te malen

:

ACHTBAERHE YT. if

Het draey t al orh eh bni, doof al tè tangen fpfaèck i

Tis tijt, tis een-mael tijt, datick een eynde maecki
Tis een-maelj groote Vorft , tis al genouch gekeven i

Wy fchcnden u gedult. Laet ons het vonnis geveii.

Een yder feg het zijn. lek make dirbefluy t

:

Een ander moetcr in, en ValHii moctcr uy t.

V O N N I S

Geftreken over de Koninginne

V A S T H I ;

MITSGADERS
EEUWIGE HUIS-KEURE VOOR ALLE VROUWEN:

Openhaerlick af-^ekondichtyaji 's K^n'mcx wegen, door de hondert enfeVen-en-fwintich landen des Groot-*

njorfi A ss uerus, vm Indien tot aen het Mooren-Unt.

E wijt-bcroemde Vorft van Per-

fencndje Meden,
Van menich ander lant, van duy-

(entgroote ftedcn,

Die van de Mooren af tot aen

den Indiaen

,

Laet fijn gheduchte macht en
ftrenge wetten gaen

,

Maeckc al de weerelt kont, dat Vafthi, die te voren

Was door het ganfche rijck tot Koningin gekoren

,

Is, in den vollen raet, en na der Perfen wet

,

Van nu tot alle tijt van haren throon gefet.

Des moet een yder Vorft van onfe landen weten

,

Dat hy na defen tijt van gramfchap is gequeten

,

Van hulde vry geftelt, ten opfien van de vrou

Die haren over-heer geen hulde bieden wou.
Sy moet van nu voortaen vertreckenuytte falen

Van dit geweldich hof, en achter lande dwalen.

Ons gunft is haer ontfey t. Sy moet van nu voortaen

Niet wefen datfe was, niet voor de Koninck ftaen.

Een van beleefder aert, gewent tot goede zeden j

Sal, als het ons beheft, in hare plaetfe treden

;

Sal hebben haergefach, en koninklicken throon *

En voeren haren ftaf, en dragen hare kroon.

Wy noch, uyt volle macht, gelaften alle vrouwen

,

Die in het ganfche rijck haer gevenom te trouwen

,

Rijck, fchamel, groot en kleyn, dat yder haren mart

Sal vieren met gedult, op pene van den ban.

En foo der eenich wijfhier tegen komt te woelen ,

Die ial van ftondcn aen een fware ftrafgevoelen.

En dragen wel te recht foodanig ongeval,

Dat fy het ganfche rijck een Ipiegel wefen lal,

Wy wilipn dat de man fal volle macht gebruyeken

,

Wy willen dat het wijffal (wijgen ende duycken -,

Dat is het oude recht, de gront van echte min

,

Tis reden dat de man zy voocht in fijn gefin.

IVas onderteekent

AHASUERUS,
Noch lagerfiont

MENUCHAN.

Verftandige L e s e r.

Oe wonderïick, fae verfchrickelick , menichrnael het beleyt Godes z,y ontrent de Groote defer weereït , en wederom hoe

get'oelick meefi alle Princen haer bethoonen oock in de min^e mis-flagen harer "orou-wcn^kan ons beyde degefchiedenijji

Fafihi (die wy hiervooren 'verhandelt hebhen) ten 'vollen betuygen. Veel andere exempelen, federt dien ouden tijt 'voor-'

ge'uallen, waren lichtelick aen te wijfin; doch wy en willenden Lefir met fitlcks niet befwaren. Een hifiorieniet t€

min, o'vermits die hier uytmunt,en tot defin eynde, ho'uen andere,fionderHnge dienfiich is, hebben wy goetgevonden hier

by te vougen,en met defil've defie onfe kleyne oejfeninge te befluytejt. Tot openinge -van de welcke,hier al 'vorengeweten^

dient, dat Athenais ('van de wclcke in het na-'volgendegedicht wertgewaecht) is een dochtergeweefi "jan eenen , Leondicus genaemt ,

burger "jan Athenen. Defe geefiicb in 'vcrfiant wefende,fichoon 'van lichame,en met alleenlick eengroote lief-heb(Ier 'van de dicht-kon'

fie, maer oockfelfs aerdige 'veerfinfihrij'vende , -van de welcke (gelijck 'veelSchryvcrs het daer 'voor honden) noch eenige in wefen z,ijn :

ivert by haere broeders in de erffenijjè hares 'vaders ten bejten niet bejegent , en 'van defil've uyt Athenen als 'verdreven zwijnde , komt te

Confiantinopolen, weet haer bekent te maken by Pulcheria, fiifier des Keyfiers Theoóofn ]unïoris , en ijoor eerfi het Chrificnghelooi/g

aengcnomen hebbende, mitfgaders 'van Attico magno, Bifj'chop van Confantinopolen, gedoopt, en, inplaetfie 'van Athenais, Eudochia
bernaemt zwijnde, werdfio bcvallich in de oogen 'v<in Pulcheria, dat defiel've haer eerft 'voor eene 'van hare kamer-maechden ontfangt, en

eenige tijt daer naer aen haren broeder de Keyfer fioogtinflelick voor-doet , dat fy hem beweecht (^als vcelby hem vermoghende) defielve

voorfijne wettige Keyfiermne aen te nemen
;
\in welckenfi:aetfiy eemgcn tijt lanckgeluckelick heeftgekeft :geejlich engeleert wefinde,

en mitfidien degeleerdefionderUngegunfi^ich , heeft onder andere Cyrum Panopolitanum, een Poëet dies tijts, tot een van de trefelickfia

ampten des rijcksgevordert. Wat ongeluck haren neder-ganck veroorfiaeckt hebbe , fial de Lefier uyt het volgendegedicht kannen af-ne*

men. Doch ingevalleyemantgenegen is degeheele gefichiedeniffe naerder en klaerder te onderfioucken , die gcbrityckè de Schryvers voo-

renverhaelt, mitfgaders ookl^ipi. Mon. &Exemp. polit. cap. 5". Mon. i Exempo. f. Dithadick, Le/er, tot openinge van dcefirt

PRINCESSEN-SPIEGEL, « kortelick aen tefeggen, Ghy, leefi en peyiift : gedenckende dat in groote Spiegel-glajen kleyne

aengefichten befi^gefien worden. Vaertwel.

AL-



ALLER PRINCESSENSPIEGEL,
ALLER VROUWENSPOOR.

AThenais was verheven

Uyt een onbekent geflagt,

Tocte Keyferlicke pracht -,

Want om datfe wift televen

,

En was geeftich boven al

,

Waflè wonder hef-getal.

Sy, dus in het rijek gelaten

,

By den Keyfer ganfch bemint

,

Van een yder wel befint

,

Scheen geluckich boven maten

;

Maer, ey-laes ! de donder llact

Meeft dat hooch verheven ftaet.

Aen den Keyfer werd gefchonken

Sckcr appel, als een gout

,

Wel de fchoonftc van het wout,

Juyft een vrugtom met te pronken,

Vrugt wacr van een klouk pinceel

Niet en treft hetminfte deel.

Het gevielom defe tijden

Datterfekerjongeling

Dagclicx te hove ging

,

Wel gewilt aen allen zijden

,

Hooch geprefen by de lien

,

By den Keyfer wel gefien.

Defe rijck in goede zeden

,

Rijck in geeft, en wel befpracckt,

En als tot het hofgemaeckt

,

Koomt, om defen tijt, getreden

Naer het Keyferhck gebou

,

En begroet me weerde vrou.

Tis van ouden tijt bewefcn

,

„Als de Princen zijn geleert

,

„Alle geeften zijn vereert

,

,, Alle klouckheyt is geprefen j

„Princen milthcyt,Vorften gunft,

„Baert vcrftant, en voet de kunft.

Defcn gingh den Keyfer geven , Als Paulinus in de falc

Uytccnfonderlingcnfm, 1 VandeKeyferinnequam,
Aen de jonge Keyferin;

j

En hetedelfreuyt vernam,

Schoondcr fach ik noytmijn leven,
i

Hy, geleert in Griccxfche talc

,

Sprack Mc-vrou,cn nam de vrugt ' Maekr een veersjen,mctter vlugt,

Meteen wefcn vol genucht.

Delen Appel wil ick fparcn

,

Als een uyt-gelcfcn pant

,

Want hy koomt van liever hanr.

Dit gewas moet ick bewaren
My rot vrcuchden, en ter eer

Van den Keyfer, mijnen heer.

Op de fchoonheyt van de vrucl

Het gedicht, vol foete ftreken

,

, Scheen foo geeftich inde fin

! Van de fchoone Keyferin

,

)
Datfe ftracx begon te fprcken •,

! Neemt den appel, weerde vricnt;

j Want hy is byu verdient:

Hy was fchoon en uyü-gele(èn

,

Maerhy is voorwaar althans

,

Vry van noch een beter glans

,

Door u geeftich dicht geprefen

:

Neemt den appel, tot een pant

,

Tot een loon van u verftant.

Defe geeft aldus verheven

,

En met defe vrucht vereert

,

Heeft hem na den Vorft gekeert

,

En den Keyfer dien gegeven -,

Want hem docht dat dit gewas
Niet als voor een Keyfer was.

Als de Vorft den appel kende

)

Doen verfchoot fijn ganfe bloet

,

Doen ontftack fijn gram gemoetj
Dies hy ftracx fich henen wende

,

Meteen in-getogen fin

,

Nad'onnoofel Keyferin.

Lief, ick wenfchte wel te weten.

Ofhet ooft, dat fchoon juweel.

Noch mifichien is gaefen heel

:

Neen (^foo fprackfej) 't is gegeten,

Gifter ismijngrocneluft

Met dataerdich freuyt gebluft.

Ick en kan het niet gelooven

Dat het freuy t,fo fchoon gekeurt,

Mette tanden is gefcheurt -,

Hoe ! fout ghy het oog berooven
(Sprack de Keyfer) alfoo licht

,

Van dat vriendelick geficht ?

Tis



Tis de waerhey t, op mijn trouwe

,

Hout 'et leker en gewis

,

Dat het freuyt niet meeren is.

G ! du bift een een fiioode vrouwe,

Riep de Keyfer, ó bedroch

!

Siet den appel is hier noeh.

Hoe moet u de quant bevallen

,

Die gy offert mijn gefchenck

?

Fy ! 't IS ichande wat ick denck ,

Fy ! van dat oneerlick mallen

,

Ach ! een wijf die vreemde geeft

Is onweerdich datfe leeft

.

Dorftu dijnen pol vereeren

Dit lbo fchoon, lbo lieven pand ?

Mijne gave, my te fchand ?

Nu, men lal 'et u verleeren

,

Du en fuift voortaen niet meer
Spotten met des weerelts heer.

Stracx v/ert volle maeht gegeven
U, PauUine, doot te flaen

,

En het was tcrftontgedaen.

En me-vrouw wert, op het leven

,

Uyt het hofen lant gelèy t

,

En in haeften wech geleyt.

Ach! daergaetjdaergaetfe dolen

Eeniaem, bijftcr, hallefdoot,

Over-v.ülen van de noot

,

In de boiichen, klippen, holen

,

By de heeften •, wantfe fchroomt
Datfe by de menfchen koomt.

Siet ! hoe gaen des weerelts faken

Op en neer, alsebb' en vloetj

Somtijtsiflètaltegoet, (ken,
't Schijnt,men kant niet qualik ma-
Maer alft rat eens omme-draey t

,

Watmcn doet is dan bekaey t.

't Schijnt te met een os foulcaivcn j

Alle dingh is voor dew int j

Maer, alft onweer eens begint j

Wilt ten heelen often halven ;

Valterhierofdaereenfteen,
't Schijnt, het geit u hals en been.

Leert hier, menfchê, Godeswerkêi
Leert hoe lijn geduchte macht
Speelt met alle dwafc pracht.

Leert, met aendacht, overmerkens
Dat en eer, en drouwe fchant

,

Neder daelt van hooger hant j

Leert u ftege neckcri buygcn

,

Op het wonderlick gebodt
Vandenfchrickelicken Godj

Siet! ditkandedaetbetuygen
.

Mcnich klimter boven al

,

Doch alleen tot leeger val.

HERODOTIUS
In fijn eerde Bouck , Clio genaemt.

ï? 1 Andaules, by de Griecken Myrfilus ge-

J^|^!naemt,derSardenlen Volft,wasfouyt-

^;^i gelaten in lijn genegcntheyd cover lijn

ü^s!?^É^'l ^hemale, dat hy defelve hielt voorde
^"^^^^^^^'llchoonfte aller \'rouwen.D.t fig hebben-

de ingebeelt,en liet niet afde fclve geftadehck teprij-

fenby eeneii van fijns trauwanten, Gyges ghenaemt,

(^die hem leer lief-getal was, en wiens dicnft hy dick-

mael in groote laken ghebruyckte) Iprecckende op

een tijd tot denfelven dele ofte dier-ghelijcke woor-

den : Ick fie, Gyges, dat ghy my , roerende de fchoon-

heytniijnder huys-vrouwe , lbo volkomen geloove

niet en geeft , als wel de waerheydt mede brenght,

om reden (^achte ick) dat de menfchen haer ooren ge-

meenelickminghelooven, als hare ooghen j fooiflèt

dan van noode , dat ick haer eens naeckt aen u ver-

thoone. Gyges hierover ganfch luvde uyt-rocpende >

Heer Coninck, feyde hy, watvreemder fcggen is dit,

dat ghy my beveelt uwe Coninginne naeckt te fien ?

een vrouwe plach met haren rock , oock hare fchaem-

te af te leggen. De oude hebben ons veel goede leer-

ftucken na-gelaten,waer van ditoock eene is^ dat een

yder man maer het iijne en heeft te befien. Wat my
belangt, ick geloove ten vollen dat de Coninginne is

de fchoonfte aller vrouwen -, lact u dat genouch zi|n

,

en verght my vorder niet onbchoorlijcks. Aldus
bleef Gyges weygerich over den voor-flagh des Co-
nincx, beduchtende dat hem eenich ongeluk hier uyt

ontftaen mochtc; maer de Coning niet af-latende,Én

denckt niet,Gyges(leyde hy) dat ick om u te beproe-

ven dit voor-ftelle, ofte dat uvan der Coninginnen
wegeyetquaedts bejegene, ick fal voor al forge dra-

gen dat fy niet eens gewaer en werde van u geilen te

wefen > want u verbergende achter de deure van on-

fe flaep-kamer , daer fy ghewoon is haer kleederen

uyt-doende, d'eennad'ander opfekcrenftocl, daer

ontrent ftaende , te hanghen , fult ghv haer op u ge-

maeck konnen fien,lbnder van haer gefien te werden,

de welcke daer nae ontkleedt zijnde, en u denrug-
ghe keerendeom te bedde te gaen , fult in alle ftilte u
van daerkonnen vertrecken. Gyges eyntelick niet

langer konnende weygeren , verklaert te vreden te

zijn des Conings voor-nemen na te komen , en wert
van den felven, als het flapens tijdt was, in de Conin-
ginnen kamer geleydt, en aldaerverfteken-, waerop'
de Coninginne gevolghtzijnde, wert by Gyges, ter-

wijlen fy haer ontkleet,in ftiUigheydtbelonckt -, maer
naderhand als fy haer omme-kecrde om op haer bed-
de te treden , en dat Gyges alfdoen poochde fich van
daer temaken, werd fy hem ghewaer, evenwel haér
gelatende fulcks niet geilen te hebben , en niette min
voor- hebbende haer van fulcks over Candaules té

wreken , mits het by die van Lydia en andere omhg-
ghende volcken fchande is dat oock een man naeckt
gefien werde, ontbiet des anderen daéghs met den
dageraeteenige van hare dienaers, (opdeweické fy

haer beft bctroude} en font de lèlve om Gyges te ha*

len , en aldaer voor haer te brengen. De welcke niet

denckende dat fy yet wifte van datter gefchiedt was *

laet fich by haer vinden, als meer-malen gewoon zijn-

de by de Coninginne ontboden te werden , de welc-
ke hem fiende , feyde fy , Gyges , ick ftelle u hedeii

twee dingen ter keufe, myfuldy hebben, en meteene
het koninckrijck van Lydicn , indien ghy Candaules
dadelick van kante helpt ; ofte indien niet, foo bereyc

u ter dood,want ghy moet fterven,op dat gy voortaen
door tegrootcn gehoorfaemheytnietenonderfouckc
dat u ongeoorloft is te weten. Wel aen, ofde gene die

dit geraden heeft, ofde gene die den raet gevoIgt,en-

de onbehoorlickheit aen-gerecht heeft met my naekt

tefien, moethedenlijnenleftendach hebben. Over
wclckvoorftel Gyges, eerftveibaeft ftaende, begart

daer na haer ten hoochften te bidden , ten eynde fy

hem in fodanigen engte niet en foude willen dringen j

om eene van tween te moeten kiefeii; maeranderS
geen uyt-komfte by haer vindende , en llende ofte fij-

nen hecre te moeten dooden,offe felfs te moeten fter»

ven, kieft fijn eyghcn leven 5 entenleften. Nadien,
feyt hy,ick genootfaekt ben mijnen heere om te bren=

gen, fo fegt my dan op Wat voet wy hem dienen aen te

taften ? de vrouwe antwoordende. Ter plaetie,feyt ly,

daer hy iny aen u naekt getoont heeft, iiildy hem toe-

gaen



gaenalshyflapenfal. Als nu de laghcgheleyt,cn Je

nacht gekomen \vas-,Gyges,geen middel fiende om cc

ontkomen. maer moetende dooden,oftc felfsfterven,

vülgrdeConinginneinhaerkamcr,ontfangcvanhaer

cen'ghcweer , en werdt achter de Iclve dcure verbor-

gen 5 uvc wclckeplaeticnaderhandt voor-komende,

neemt 'Candaulcm al flapcnde het leven, cnghenict

alfoo fijn ghemale en fijn koninkrijck. Dcfe ghefchie-

denilfe wert verhaelt by Archilochus Parius, die ten

felven tijde geleeft heeFt, &c.

jfnthonius Muretus in het V I. 'Bouck

i'in fijn verfcheyie lejfen Cdp. 1 7.

SEmiramiswertgefeyt meteen fondcrlingefchalk-

heyt , uyt een ganfch leegh en flecht gellacht , tot

het konincicrijck te zijn gekomen. Welcke gefchie-

deniflè, dcwijlc die niet leer bekene en is, en (mijns

wetens} by gecne Larijnfchc Schrijvers aen-geroerc

,

foo fal de fclve by my verhaelt worden, gelijck ick die

in deGriecxfche boucken hebbeghevonden. Men
houdt de iclve geweefltezijneen dienft-maeght en

by-fit van een der koninckUcker ilaven. In 't gefel-

fchap vandc welcke de Koningh Ninus by gevalle ge-

komen , en door haere Ichoonheydt en bevallicheydc

in-genomen wefende.heefrle beginnen te lief-kooienj

waerover fy haer ghevoughelick ftellende , en den

Coning in alles behevende^jde fake in 't korte fo verre

heeft ghebracht,dat fy alles van den Coningh beftonc

te eyflchen.lbnder dat deConing haer yet dorfte wey-

geren. Opeen tijd haer als kacx hebbende laten ont-

vallen, datter yet was dat fy ten hoochften begeerde

,

en dat de Coningh daer op hadde geantwoort , dat

fyhacr begeerte vryelickfoude openen. Ickwenfte,

fcyde fy,dat ick een'-mael voor eenen dach op den ko-

nincklicken ftocl mochte fitten, ora voorfoo kleynen

tijd het volck te rechten,mits dat een ydcr,door 't ge-

bodr van den Coningh,gehouden foude zijn my voor

dien tijd te gehoorfamen. De Coningh loucher om

,

en bewillichde , fondernae-dencke , haere begeerte.

Terilont wert openthek geboden , dat een yder op fe-

keren gefetten dach haer foude gehoorfamen , al-

foo fulcx gcfchieden fouden door gebodt des Co-
nincx. Ten bcftemden dage Serairamis , koitelick

gekleet, fee haer op den Konincklicken ftoel , met
grootc toeloop van den volcke -, in den beginne (als

proevende wat haer gebod foude vermogenj gebiedt

alleenlick gheringc faken , maer gewaer werdende
dat haer alles foo wel van der hand ging, belaft eynde-

lick aen des Conincx trouwanten , dat fy den Coning
fouden grijpen, 't welck gcdacn zijnde ,

gebiedt hem
te binden , en lulcx mede dadelick na-gekomen wc-

fende, roupt ftaens voets datmen hem dooden foude,

het welcke infgelijcx in der haeft in't wcrck wert ghe-

jftek.So dat de heerfchappye,die haermaer voor eenen
dagh was toc-geftaen,gcduerich is gheworden.Dcfeis

de gecne die Babylonicn met Tichel-mueren heeft

om-ringhen laten, wiens hanghende hoven met foo

grooten verwonderinghe eertijds zijn aen-ghefien

gheweeft, &c.

/. Lip
f.

in Jijn bouck ^fonit , ^c.
Exempel. Politicor.cap. 5-.

ONder defe exemplcn vougt haer ook een vrou-
menfch. Daer was een dochter van eenen Leon-

tius , Atheniens Philofooph, yf/^f««/genaemt, fon-

derlinge acrdich,foo van lichame als verftande.De va-

der (fo het fchijnt^door eenige heymclickc voor-we-
tenfchap van haer toe-komende gheluck , hadde alle

fijne goederen aen hare twee broederen befet, haer
niet meer als alleenlick hondert kroonen bv uytterfte

wille foe-vougende, met defe by-reden, dat haergeluck

1'oorgoet haer verfireckenfoude. Hier over beftaet fy met
hare broeders te pleyten , als in de verfterfte hares va-

ders verongelijckt zijnde , maer fy de fwackfte weien-
de, blijft ander-mael te kort, enmitfdien doorhare
broeders verdreven zijnde, komt teConftantinope-
len, op datfy allboden wegh tot haer toe-komende
grootheytopendcify maeckt haerbekent,en beveelt
haer iaecken aen Pulcherix des Keyfers fuiler , aen de
w^elcke fy van ftonden aen fo bevallich is , dat fy, ver-

ftaep hebbende datfe noch maechtenongehout was,
haer in het hofheeft ontfangen, doch al-vooren (als

onbewuft vanhet Chriftengeloove} ghedooptzijn-
dej haren naem werd verandert, enfyvannieus£«-
docia genaemt. Tenleften, fy bemint haer foo verde

,

datly de felve aen haren broeder denKeyfer doet be-

loovenj Sietwat een op-gang! maer hoort oock ha-

ren neder-gangh. Sy, lange geluckich door dit huwe-
lick,beminten beminnende,is eynteUck in verdacht-

hey t van oneere gheraeckt , en is van den Keyfer ver-

laten geworden , omdeferedene. De Keyferhadde
eenen grooten en over-fchoonen appel ter gifteont-

fangen,dewelcke hy dadelick, de Keyferinne willen-

de liefkoofen , haertoe-font : Sy de felve ontfanghen

hebbende, geeft dien een PauUino^ eengheleert en
wel-iprekendejongehngh , enom dier oorlake wille

,

haer, infgelijcx geleert welende , feeraenghenaem,

evenwel niet quaeds daer in voor-hebbendciwekken
appel de iclve Paullvius , niet wetende van waer die

ghekomen was , wederom voor een Princehck ghe-

ichenck den Keyfer aen-bied ; de Keyfer verwondert

hem, eerft twijtielenden , en terftont den appel ken-

nende , en yet quaeds vermoedende , vervought hem
by de Keylerinne, loofehck denappel,te vooren haer

gegeven,haer ai-eyfchende -, iy, van alles onw etende,

verklaert onbedachtelick den felven gegeten te heb-

ben, en ten anderen male des ghevraeght, feyd , jac

fVveert het felve , waerover de Keylèr alfdoen ten

hooghften vcrgramt,befchuldichtie van onwaerhey t,

en brengt den appel tevoor-fchijn, en gheloovendc

dat 'er yet oneerlicx tufichenhaerenPauUinus moc-

fte ommegaen, dood PauUinum , verlaet haer, en ver-

fentfeuytten lande. Erme gelieven! ickhebbe dee-

renide met u ongcluck. Sy nochtans droug haer ge-

valilouckelick,"treckt naerjerufalem,alwaer fy, eer-

licken godfalichlick gheleeft hebbende , eyntelick

fterft, haer man de Keyier alvoorén overiccien we-

fende.

T A-



TAFEL,
Korteück behelfende defaken in deje gedichtetl

en gedingen verhandelt.

B

ASfuerus, door wijn te veel open-hertich zijnde , wil

met fijn Koninginne pochen,en de felve aen deVor-

flen vertoonen. Pol. i

Afl'uerus Koningh, van Indien tot Moorcniant

,

over 117. landen. fol. i

Alledin^en vol veranderinge,endaerom vcrmakelik. lol. 8

AbachtsTcen kamerlinck van de Koning Aüuerus aen de Ko-

ninginne Vafthigefond en. fol. 10

Affueri vonnis tegen Vaflhi,een wet over alle vrouwen, f. 1 6

Athenais van geringen gedachte wcrt Keyferinne. fol. 1 6

Athenaiswert om een appel van het rijk vcrftooten. fol. 16
B.

Edenckinghe of de Koninginne Vafthi by den gheheelen

Raet des Konings Affueri eenftemmelick zy verwefen , Ton-

der aldaer eenige voor-fprake te vinden. In de 'voor-rtden.

De Boucken Moyüs en veel van de oud tftegefch riften in

Godes woord raecken veel dingen maer ten korften aen . ibid.

Befchrijvinge van de mael-tijdt des Konincx Affueri, mits-

gaders van de plaetfendaer de felve wert gehouden, fol. X

/^Andaulus vertoont fijn vrouwe naekt aen Gyges. fol. 5"

^^ Candaules groot-vorft vanSarden,gelprotcn van Alcxus

fone van Hercules. fol. y
ChoafpiseenRiviercinPerfen-lant,bydeftadSufan. fol. 5-

Cieraet van vrouwen ionder getal , en als een wcerelt op fich

felven, by de Romeynen daerom Mundus gtvi2.emt. fol. ir

Cyrus Panopolitanus een Poëet, wert Pracfccflus Prastorii

om der dicht-kunfte wille fol. 16

D.

r\ Rie nutticheden uy t defe oeflFeninge te bekomen 'voorr.

Derde Perfoonen en dienen miet lichtelijk met huys-kra-

kcelen te bemoeyen

.

tbid.

Die pochen wil moet vaftgaen. fol. 10

E.

Tp Tenen fwijgen is beft, en de minde nijdt onderworpen.^
F. fol. 4

"C Eeft van de KoningAffuerus duert over de fes maenden. f.

^

Feyl begaen by den Koning Ninus , mits hy Semiramis , fijn

bylit,vergunt een dag op fijn Koninglicke ftoel te fitten, fol. 14
G.

^Ebruyckopte ghefontheyt van Princente drincken, van
oude tijden tot nu toe gebleven. fol. x
Gebruyck van de Perfen, dat de vrouwen niet en komen in

de feeften der mannen, geprefen, en waerom. fol. j
Gelijckeniffe van Tantalus met de gheene die fien en niet en

mogen genieten. fol. 4,

Gyges, lijf-fchut van Candaules,groot-vorft van de Sarden

,

werd verfocht om de Koninginne naeckt te fien. fol. 4.

Gyges weygertfulcx met veel redenen. fol. ^
Wert ten leften daer toe beweegt, en watter op Volgt. 5"

Gelchiedenifle van Candaules en Gyges , over de vertoo-

ninge van de naeckte Koninginne. fol. j"

Goede luyden dienen alle dingen ten beften te duyden . fol. 6
Geen derde en dient fieh met vrouwe en man t|bemoeyen ,

oockalffe kijven. fol. 8

Groote luyden fcylen werden verre gehoort. 1

1

Grootewetcnfchapeen goet huys-vader tezijn. 14,

Gcfpreck teghen Vafthi en alle onghehoorfame vrouwen.

fol. 9 tot 15'

Gefprek voorVafthi en alle verftandigc Vrouwen, fol. i tot 8

H.
Oe Vafthi den Koning Affuerus hadde behooren te bejege-

"nen, om hem in fijn begeerte niet in te wiUigen , en niet te

min fijn gramfchap te ontgaen. Foor-reden in 'f ijnde.

Hooffche Pluym-ftrijckcrye certijts niet foo groot in hoven
der Princen, als in defe eeuwe. Foor-rede» int eynde

Hoe verre de vrouwe gehouden is het gebodc van haren man
tcgehoorfamen. fol. ?

Huys-krakeelentoetedecken. fol. 7
Huis-krakeelen van man en wijfdienen hacftnecr-geleyt. 8

H'

Hethuylgefin eenklcenkoninckrijck. fol. ï6
Hooverdye der vrouwen oorfaecke van veel onghemacx iii

huys. fol. il
Hooverdye der vrouwen verduyfterdt hare fchoonheyt en

andere gaven. fol. n
I.

JOfcphus
,
Joodfche Hiftoryfchrijver, druckt naerdcr iiyt de

redenen die de Koningh Affuerus beweeghden tot fodanigen
onmatigen gramlchap tegen deKoninginnc Vafthi .na de 'uoórr.

Inleydingc van dele oeff^eninge. fol. 1

In gioote dingen groot beraet te nemen. fol. x
In-braecke van goede wetten, veroorfaecken der rijcken on-

derganck. fol. j
Jeught,wijn,en vrouwen, drie krachtige dingen. fol. 4
In het gebieden en onderdanig wefen beftaen de rijken;f.i c,

K.
TT Oning dient door fijn exempel fijn wetten te bekrachtigen,"

fol. 5
Koninginne v.an Sarden en wil maer van een levende man

alleen naeckt gefien zijn. fol. y
Doet haer man doodcn , om haer naeckt gethoont te hebben

aen fijn vriend. ibid

L-
T Eeuwen werden ghefeydt de vrouwen te verfchoonen , en

nietteverfchoonen. fol. 6
M.

X/T Ans-perfoonen werden by defe oeffeninghegeleert, met
befcheydentheyt hare macht ontrent de vrouwen te ghc-*

bruycken , niet door hoochmoed en krijgelheyt te misbruyc-
^^^- i» de 'voor-reden.

Mans-perfonen werden vèrmaentde huys-ghefchillcn niet
lichtelijck met andere gemeen te maken. ibid.

Mans -perfoonen moeten aen devfouwen alsdekranckfte
vaten eere geven

.

ibid.

Mans-perfoonen moeten in wijsheydtbydê vrouwen woo-
nen. md.
Mannen moeten veel ficn en ongemerkt latén,om vrede. 6
Mannen haer macht tegen de vrouwe misbruyckende oor-

fake van huys-krakeelen. fol. 7
Man die fijn vrouwe veracht , befchuldight fich felven van

dwaeshey t en een quade keufe gedaen te hebben. j
Met man en vrou,fchoon {y krakeelen,forgelik te moeyen. 8
Mage dient fomtijts te braken , man en wijfonderlinge Wafc

crnfttezijn, dereden waerom. Ü
Menfchen lieven veranderingen. 8
Man moet gebieden , anders ift in huys de verkeerde Werelt,

10
Mans wille, vrouwe wet. 1

1

N.

^^ Utticheden uit defe Poëtifche oeffeiiing te nemen. Foorr. i

Naerder aen-wijfinge van den oorfpronck van den twift des
Koning Affuerus,uytjofephojoods fchryver.»</ de Foor-rederi;.

Nuttenfonderkraflen. fol. 4
Nutticheyt dat man en wijffomwijlen wat horfelen. 8
Ninus laet toe aen fijn by-fit op fijn throon te fitten Voor

eenen dach, en hoe het hem vergaet, fol. 1

5

O.
r\ Ndanck te behalen door fich te bemoeyen metten twift:

tuflchen man en wijf. Foor-reden, i

Onderfchcyt tuffchen de heymelijckc oordeelen Gods en de
dingen die oogh-fchijnelijckgefien N^erden. Fborreden:

Of Vafthi rechtveerdelijck verworpen zy, en van den Ko-
nincklicken ftoel gefet. ibid.

Onfchult des Schrijvers over de fchietende in-vallen in defe

ocft'eninge bywijlen gebruyckt, genomen op te gclcgentheyc

der getier die defe roUe fpelen. ibidi

Oorfpronck van de gramfchap des Conincx Affuerus, gelijk

die in de heylige fchrift verhaelt wert. na de 'voor-redeni

Ofde vrouwe in onbillicke faken haren man moet gehoorla-

mea. fol. 3I

Onge-
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Oiicemack inhuys, iiyt dien dat dl'vrouwe harerf-ifian niet

en gehoorfaenit. j •• -^ < • • \ : ^ °

OF een mm v:t« >dc fchoonheydij van fijn- vrottw*c- pochen

mach, en de lelve andere toonen. >; , .
' ^3

p . .

p Erfcn zijn gewoon al vluchtende te fchieten. ^
"^ Pochen met yet frays,lbnderlirigc mëirfchoone vrouwen,

niet Tonder gevacr. fol- 4
Princcn die de wetten maecken,moeten nae de wetten leven,

of fchoon fommighchooffchepluyniftrijckcrs anders drijven.

fol. lO

Princen gebreke 't gclicclc lant fchadclick. 1

1

Paulinusomfijnbclceftheytgedoodt. fol. i6

R.

T> Edcnen waerom het dienftich zy dat man en wijfnu en dan

onderlinge krakcclcn. fol- 8

Rechters en des felfsamptbefchrevcn. 9

Reden waerom Affuerus ioo grooten fccft heeft aengerecht.

fol. 9
,r:;bo:pIi.-: S.

"r\ E heilige Schriftien', ronderlinghedebouckeaMoyfis,ra-
•^ ken mceften-deel de dinghen , aldaer verhandelt , maer ten^

kortftenacn.

Sufan de hooft-ftadt in Perfen waer van gcnacmt. r

Scve Kamerlingen ghefondenomdeKoningirine Vafthi te

bewilligen om totten Koninck te komen. x

Sien en niet te mogen genieten, wonder pijnelijck. 4
Sich felven te konnen dwingen, de meefte eere. 7

Sachtgaen en verre ilen wyfeluydcn werck. 8

Seve Vorftenby de Perfen de Koning toe-gevougt, om des

lantsgerechticheytvoorteftaen, en de felve niet te laten ver-

korten, fol-, 9
Straffe en ontdoet niet het quaet dat gedaen is,maenrcrlioet

het toe-komende. fol- n
Semiramis verfouckt van Ninus voor ecnen dach op hjn

throon te fitten. fol- 15

Vcrkrijght het felve en maeckt haer voor altijd Koninginne

fol. 14,

T.
'T* Afel-wet van Affuerus, niemant meer te doen drinken als

* ydereenluft. fol- x

Tafel-wet van de Perfen en Meden , dat geen vrouwenter

maeltijt mochten komen by de mannen. fol. 2.

Theodofius Junior kieft Athenais , een flechte dochter , tot

Kcyferinne, om haer geeftigheyt wille. fol. 16

Theodofius verwerpt de felve om een appel. fol. 16

V.

Afthi te hard geftraft naer de gelijkmatichey t van haer mif-

bruyck. Voor-reden.

Vafthi rcchtveerdelick verworpen. t^id.

Vafthi hartneckigheyt nacrder uyt-gcdrucktbyjofephibe-

fchrijvinge. Voor-reden.

Vi

•,»• E L.

"Vrouwen moeten door fteecheyt hare mannennlet verbcl-

gen, noch door eygèn-lmnicheytverbittercnV Voor-reden.

Vrouwe moet haer gevougelick aenftellen omtrent de man ,

alle middel-matige i'aken hem lichtclick in-willigen. ihïd.

Vrouwen moeten de rufte vande huy f-houdinge niet ftoorcn

door hartneckigheyt. tbid.

Vrouwen moeten hare mannen niet verachten om Haren
meerderen adel, ftaet, ofte rijckdom. ihid.

-Vrouwen van Perien en Meden en quamen niet inde maeJ-

tijden en feeftcn der mannen, en reden waerom. fol. 1.^

Vrouwen wcygcringe vergeleken mettcPcrfen,al vluchten-

tende haren vyant treffende. fol. x
Vrouwen en dienen de dwaesheden der mannen niet te fien ,

om de felve in geen kleyn-achtinge te nemen. fol. 3
Vercicrde en fchoone vrouwen willen gefienzijn. j
Vreemde begeerte van de groot-vorft Candaules, om fijn

vrouwe naeckt te ihoonen aen Gyges , en wattcr door vcroor-

faecktwert. <^

Vrouwen bewaren haer cerc bcll met thuys blyven. 5-

Vrouwen moeten een moflcls leven Icyden. 5-

Vrouwen licht beweegt om haer te belgen. 5-

Vafthi een Dochter Konincx Cyri. 5
Vrouwen dienen by de mansvcrfchoontom veelderhande

redenen. C
Vrolick aen tafeljin den raeddeftich, in den krijg dapper. 7
Vele Princen en groote mannen buytens huys^machrich,

binnenshuys verwijft. fol. 9'

Vrouwen al te feer op-gepronckt,fchadelick voor mannelic-

keachtfaemhcyt. fol. 11

Vrouwen, heerfchappy,met hooghmoetuytg€Voert,only-
delyk. ig

Vrouwen totte voogdye poogende , van eerftcn afin te bin-

den. IJ
Vrouwe hoger gaende als haer beroup,dient in-getoomt. 14.

Vonnis tegens Vafthi, en Wet tegens alle vrouwen. i j
W.

WAt voor nuttigheden uy t defè oeffeninge te bekomen zijn.

Voorr.

Wie gelijckofongelijk heeft in defen gedinge, deKoningh
Afl'ueros ofte Vafthi. Voorr.

Wetten vervallende, vervallen de rijcken. fol. 3
Wijn, Venusmelck; Griecx fpreek-woort. 4
Wat onghemack datterrijfen kan van fchoone wrouwcnof

andere moye dingen yemanr te thoonen. y
Wat hofofte vierfchare kennilfe behoort te nemen van kra-

keelen tuffchen man en wijf. fol. 8

Wijf, als de man jocken wil, moet niet fuur fien. 1

1

Wijf, in haren cieraat, een trotfighdingh. fol. 11

Wijf^haer weygerende aen haren man, is meyneedich. 1

1

Wctenfchap vaneengoethuys-vader te welen, is meerder

als een groot Raeds-heer te zijn. fol. 14.



HOUWELICK,
DAT IS,

Het ganfche Beleyt dés

ECHTE N-S T A E T S^

Afgedeylt in fes Hooft-ftucken

,

Te weten

M A E G H T,
V R Y S T E R
B R U Y T,

V ROUW E,

MOEDER,
WEDUWE.

Behelfcnde mede de

MANNELYCKE TEGENPLICHTEN5
Door

^ JACOBCATS,

't A M S 7 ^ R D ^ M,

ByJAN JACOBS Z. SCHIPPER. Ufj,



KLING K D I C H T,

Aen den E. E. Heer

J A T S.
RIDDER,

Raedt^Penfionarisvan Hollant,

Opzijn
^ ^

onvergelijkelijk Houwelijck.

OHoogh-geleerdeman !uw lofmoet eeumchflrevm ,

Datgy de werelt hek 'uoorz.ien met z>ulk een licht

,

Dat duyZjend' oogen daegs koomtfiralen in 'tgezjicht ,

En blakert dan de z^iel ,datz.y, daer doorgedr e^uen»

Met hejligeyverml in dez,g luyfier U'ven.

Het licht dejonckhejt ^oor , in 'tfiellen van deflicht ,

Die haer allengs in deugd' , engoede ziedenfticht ,•

Enwat 'tgehoude volck tot leer dient voorgefchreven ,

Uw pen heeft ujtgefiort ,m klarelijck vertoont ,•

JVat op-geleyde laflbedaegde lieden troont

Tot hun hehoorlickhejd , zjy aerdigh afkon malen y

Toen d'yver haerd' heurgeeft in 't heerelijck verftand,

Hoe lukkigh is dien Raed der Staetvan 't Nederland,

Die in'er eeuw op 't licht van z,ulck een man mach pralen

!

J. J.
SCHIPPER.

Verwin u zclven.



KIND F !V S P EL.

t^WkW'^'^y:, ^^^

AL wie 0)i|Éetdit kinder{pcl

,

Ghy lïjt orman ,ofjonck-gefel

,

Ofechte wijf, of vrye macght,

Sieteerft ofu het beek behaeght >

En dan noch ftaet een weynigh ftil

,

En fiet eens wat 'ec feggen wü,

Ghy lacht, na dat ick aen u merck,

Endencktj't en is maer kindcr-wcrk:

Wel lacht , het is u wel gejcnt

,

En lacht oock uyt een vollen mont >

Want al het woelen van dejeught

Datis alleen maer lofievre'jght

,

Enisallcentnaer dom bejagh

Dat ieder wel belachen magh.

Macr t' wijlje met de kinders lacht

,

Soowoiid' ick datje vorder dacht,

Alsdarj'-oockin diteygen beelt

Al mede by de kinders fpeelt.

'k En weet niet dat 'er iemant leeft

Die niet (Ijnkincfche poppen heeff.

Die niet by wijlen eens en malt

,

Die niet by wijlen eens en valt

,

Die niet by wijlen heeft gekoot

,

Of iet begon dat niet en floot.

Dit fpeUalfchijrkc'et fondcr fin,

Dat heefr een kleync weerclt in -,

Deweereltenhaer gantsgeftel

En is maer enckel kinder-fpel j

Dus fooje na den eyfch bevroet

Al wat de malle jonckheyt doet.

Ghy fult vernemen op de ftraet

Hoc dat de ganfche wcerelt gaet

,

Ghy fult 'ervinden, meynickwel,
Ueygenmal en kindef-fpel,

Of, fooj 'et heden niet en vint

,

Soofljtjevryal wat te Mint,

Soo is het oogh u fonder licht

,

Dus foeckt een bril voor u geficht.

Een bril, die Eygen-kennis hiet,

Waer door men in lijn hefte fiet

,

Enfcojcdien eens recht gcbruyckt,

En noythet ooge toe en luyckt

,

Soo weet ick datje vinden ftilt

Ofeygen mal , ofeygen fchult.

Offóo ick noch bedrogen ben

,

So denkt dat ik geen menfch en ken.

Maer rreet eens toe.en wijf,en man.

En neemt hier eens een procfjen van.

VOor eer ft isdaereendertelkint,

D;rom fijn oogen is geblinr

,

Dies gaet 'et , met een open ha

Gcdnerigh taften na de want

,

En noch in defe blinden loop

Soo grijpt 'et iemant uyt den hoop

,

Het grijpt 'er ecne by demou

,

e beft haer laten grijpen wou -,

Enfchoon ,eer dat het iemant ving.

Hem om de kop een dexel hing

,

Soo wort nu 't oogh hem los gedaen ,

Dies fiet het fijn gevangen aenj

Het fiet ten vollen wat en hoe,

Het fiet by wijlen wonder tocj

Maer ach ! het fiet den klaren dagh

Juyftalshet nier meer grijpen maghj

Het fpeekje, vrienden, dat gebiet

Een blinde greep , en vorder niet.

Myduncktditis een eygen-beek

Vandatmenin hetvryen Ipecltj

De vryer, arrem Venus kint

,

Die is gemeenlick fteke-blint

,

Des dwaelt hy veekijts over ftraet

.

Onfeker waer hy henen gaet

,

Hy driltjhy loopt, hy rcnt,hy fweeft

Tothyd 'er een gevangen heeft;

Maer wie doch krijgt de grijper vaft^

Ofwien doch vangt hy by den taft

,

En fonder licht, en fonder briU

Als die haer laeten grijpen wil?

Hy fagh te voren niet een ftecck,

X oghoe hy ftont, nog waer hy week,

er nadat hy de vryfter ving,

'ethy vlack in alle ding

,

- y fiet en haer , en haer gebreck

Haer vdel hooft en ftcp-'--



I N D E R-S P E L.

Hy fiet haer feylen allegacr

,

Hy fiet bywy len al te klaer -,

Maerofhy veel of luttel fiet

,

Noch eens te grypen mach hy niet

;

Enfi:hoonhy vint on-aerdigh vlcys,

De greep is maer voor eenereys.

M aerwaerom doch eé grammen iin?

Dit fpeulrjen heeft die wetten in,

Dit fpeulrjen heeft een grootefleep,

Méhoud daer eeuwig watmé greep.

Gewis,indicn het fnocht gefchién,

Het ware beter eerlt te fien ,

En blint te wefen naderhant

,

Opdatmengccn gebreken vant.

Wel blinde kinders, hoort eé woort

,

En vaert niet ras en haeftigh voort

,

Maer by gebrcck van eygen licht

,

Gebruyckt eens anders he 1 geficht.

Op datje noyt een greep en doet

Daerom ghy naemaels treuren moet.

Clethoedemenfch fijn eygen aert

^Oock in de kinrsheytopenbaert!

Hetmeysjefpeelt met poppe-goet,

Het knechtje toont een hoger moet >

Het meysje doet de wiege gaen

,

Het knechtje laet den trommel flaen>

Het meysje fpeclt met kleyn beflach

Dat tot de keucken dienen mach

;

Het knechtje met een fwackelans

Na wijle vande rouwe mans j

Het weet doch dat'et Hollantsbloct

Het lant met wapens houden moet.

Siet , kinders , foo het oude fong

Soo pijpt daer na het kleynejong,

Siet; wat vermach een oude ftam,

't Wil muyfen wat van katten quam.

IP^It kmt heeft langen tijt gewacht,

-*-^En veel en dikmaels overdacht

,

Wanneer de Slagh-tijt komenwou

,

En datmcn oflen bollen fou

,

Edoch fij n oogh en gants gcpeys

En fach niet op het ofle-vleys

,

Niet op het fmeir ,niet op het roet,

Tendacntnictom tcfijngevoedtj

Maer al dat groot en lang geraes

En was alleen maer om de blaes

,

Diejaeght het nu vol fchrale wint.

En daer is'tdathetvreughdevintj

Maer prikt eens met een kleyne fpel

,

Terftontfooflinckthet bol gefwel.

Wat iflfcr menich ydel menfch

Die ftrekt fijn lufl en ganfché wenfch

Dat iemantjdaer hy 't oogh op heeft,

Van nu fijn tijt had uyt-geleeft ?

N iet om te deelen in het goet

,

Want hy en is niet van het bloet

,

Maer op dat hy bekomen mocht

Een fchrale wint, een kleyne locht,

Iet ick en weet , een weynigh eer

,

Een wafem uyter-maten teer >

Eylacs : de menfchen alle pracht

En is maer ys van eender nacht-

DEtoldracytluftighop de vloer

Gegecflclt met een vinnie; fnoer.

Maer laet de fweep een weynigh of

,

Soo valt hy neder in het Hof,

Endoetvoortaen niet ecnen keer,

Maerisccnblock voor immermeer.

Men pall noyt beter op het lUick

,

Als in verdrieten ongeluck,

Wantlcclt'er iemant fonder pijn,

Die rccll terllont van Icdighfijnj

Siet I waerecn weeligh menfchc rufb

Daer fijght het herte na de lufl:.

T Et op het kint dat bobbels blaeft,

--^Enfiet hoefeer het isverbaeft.

Om dat het opgedreven quijl

Alleen maer duert een korte wijl

,

En valt dan neder op het velt

Wanneer het op fijn hooghfte fwelt

:

Ey ftoort u niet,gy menfchen-kint,

Du fpel en wy fijn cnckel wintj

Wie heeft 'er oyt foo vallen ftaet

Die niet gel ijck een roock vergaet?

Ennochdathooghen moedig fwelt

Dat wort gemeenlickeerft gevelt.

TJj Et kint dat op een ftoockjen rijt,

-- -'-En met een ftok een ftokjé fmijt

,

Meynt dat 'et drijft eé moedig paert,

Welduyfentfranfe kroonen waertj

Maer iemant die het wel befiet

Die vint een hout , en anders niet.

Hoe menich rijt 'erop een ftockj

Hoe menich fit 'er op een block I

Hoe menich woont 'er ineen poell

En meynt het is eenkonincx ftoel.

Veel rijden, fchoon fy gaen te voet,

Haer paert dat is eenhooge moet.
"I^E koorde-fpringer leert dé vont
-*-^Om rechtte vatten uyr enftont

,

Om wel te paffen op den tijt

Al eer hy weder henen glijt >

Want konje fpringenop de maet

,

En niet te vroegh , en niet te laet

,

En niet te traegh , en niet te fnel

,

Ghy fijt dan meefter van het fpel.

"DEfiet , hoe gene jongen fpringt,

-^-'En fijnen macker neder dringt,

Befiet hoe dat de lecker baert

,

En over al de kinders vaert i

Maer fiet oockhoehet fpeeltjen ent.

En hoe de kans haeromme-went j

Hy die een wijl gedoken heeft,

Die toont eens weder dat hy leeft

,

En die te voren hooge fprong

En al het kleyn gefelfchap dwong

,

Die duyckt dan weder met 'et hooft.

Als van fijn eerfte macht berooft.

Wanneer een Ryck.ofgroote ftadt

Haer tijt van welluft heeft gehadt j

Soo ryft 'er lichteen uyt het graf,

En fiet haer al het voordeel af.

Aldus gaet alle ding in 't ront

,

Het rij ft, dat lagh j het valt,dit ftont.

T> Efiet hoc daer een jongen fpeelt I

'-'Befiet hoe luftigh dat hy veelt 1

Sijntuygh en heeft naueenc fiuer,

En efter maeckt hy blygebaer.
fZi^f l-inAnrc \xnr \7prnnpfTfn dner.

Het maekt dat ook een kouden heeri

Is lief, en uytter-maeten weert.

Smaeckt u een duyfgelijck patrijs.

Degeerftfoowelals cenigh rijsj

Het Endc-vleys gelijck kapoen,

Wathebje met veel goets te doen?
Het is alleen eenluckigh man
Die fijn gemoet vernoegen kan.

TT Et koote-fpel fey t mede wat

,

^ -"-Voordiehetnabchooren vat:

De koot en is geen fpel op ftraet

Soo lang den os daer henen gaet

Maer raekt het beeft eens uyt de ftal,

En doet het dan eendroeven val,

Soo wortterftont fijn innigh been

Denjongersopdc ftraet gemeen

,

Die maeckcn dan een groot gcracs
En met de koot , enmet de blacs.

Een karig menfch bcwaert het goct,
Soodathetniemant voordeel doet,

Hyfluyt'etopin fijnen fchoot

Tot na de prangen vande doot>

Maeralfoohaeft hy maercnftcrft,

Terftgntjhy diehetgoetjcnerft.

Die brengt dan luftighaenden dagh
Dat eerft geen fon ofmaen en fach j

En wat de vreckind'aerde groef

Dat is dan voor een malle fchroef.

"r\E kinders die op ftelten gaen

-'-^Syn rechte beelden van de wacn:
Wy foccken meeft al hoger fchija

Alswy in rechte wacrheyt fijn.

T Et op den vlieger van papier
*-^Gerefen tot den hemel fchier

,

Die , foo deJongen loft de koordt *

Gaet efternoch gcdurigh voort.

En fweeft ten leften wonder hoogh

,

Enfwecfttenleften uyt 'et ooghj
Maer breekt'er dan een dunneTnoer,
Wacr door hy inder hooghte voer

,

Siet ! dat wel eerfoo wonder fchcen.

Dat fijght in haeft dan weder heen ;

Daer leyt dan al die lofTevreught

Ten fpotte vande fchamper jeught

,

Hctfcheenwelecrccnfclfaem dier.

Ennu en is 't maer vuy1 papier.

Een diemet cerfucht is befinet,

Alworthybyfterhooch gefet,

Hy wil noch efter verder gaen ,

En noyt is hem gcnoegh gcdaen

,

Hy voedt begeerten fondet endt.

Tot hy ick weet niet waer bclcnt

;

En breekt 'er dan maer eens eé draet,

Het fteunfel van fijn ganfche ftaet

,

Dat is de gunfte vande Prins

,

Eylaes ! het hooft vol fchrale wints

W'el eer geducht gelijck een Godt

,

Enisterftontmaerenckel fpot.

A L is het musje vanden bant

-^Noch kcertet na desjongés hant.

En dit alom een weynigh aesj

Maer wis, de vogel is te dwaes,

Hetware beter in het velt

Sichkloeck en necrftigh acngeftcltj

En daer re foecken cenich ^raen,

^acn.

k



K I N D E R-S PEL.
Als ftaegh te vi-cefefl voor de lijn

,

Erieeuwi'ghflaefte moeten fijn.

Wat dient dit naerder uyt-geleyt ?

My dunckt daer is genoeghgeieyt.

TjEtkint dat met 'et hoepjé fpeelt
*- -^Vertoont gelij ck een eygen beelt

Van iemant die fijn leven lang

Alleen maer gaet fijn ouden gang

,

Hy fiet de Ion , hy fiet de maen

,

Hy fiet den Hemel omme-gaen

,

Hy drayt oock met den Tijt int ront,

Maer ftaet dan wederdaerhy ftontj

Want in fijn ganfchen ommeloop
Soo doet hy als de meeften hoop

,

Hy treet wel in een anderjaer
,

,

Maer anders wortmenniet gewacrj

En fchoon hy krijghr gerimpelt vel

,

Hy fpeelt noch ai het oudefpel.

DEjongen die uyt fpelen gaet

En heeft een musje aen eédraet,

Wanneer het dier te verre fchiet

Soo roept hy veerdigh> Hoogcr niet

,

En ofde mufch haer fielt ter weer
Hyrucktfe met het toutjenneér.

VV^er heen, ó raenfch, foo byfter

hoogh ?

Waer heen doch fwiert u dertel oog.^

Al ftaet u open zee en velt

,

Een yder is lijn pael geftelt

,

En als u lijntjen is ten endt.

Dan is 'et al om niet gerent.

Ey fpringtnoyt verder, faligman,

Als daer u ftockje reycken kan.

HEt kint dat daer een niooltjen

heeft,

Siet hoe het over ftraete fweeft

,

Tot dat 'et eens een koelen wint,

Totdat et eenseenluchjenvint,

Tot dat et eens ter degen waeyt

,

^oo dat het mooltjen omme-dxacyt-
Veel hebben molen binnen haer

,

Die ieder niet en svortgewaer

,

Maer die tot malen is gemacckt
Die feeckt tot hy aen t malen raeckt.

IZ" Oom hier eens ^ vrient , en ftae
*-^ wat by ,

En fpreeck een w oort en feggetmy

,

Wat dunckt u is diejongen wijs?

Hy laet hem dryven met een rijs,

Hy laet hem fleuren by de mou

,

En fiet ! indien hy maer en wou

,

Hy ware van foo goeden ftant

Als die hem leydefhaenden bant.

Daer leeft 'er veel in flaverny

,

Die, foo fy wilden, waren vry.

C Iet daer ftaenjongers op haer kop,
*^En fteken bey de voeten op -,

Ghy, fooje vraeght watdatbeduyt,
Soo treckt er defe lering uyt -,

V\^y fijn het die , van geeft berooft

,

In d'aerde wroeten met et hooft

,

Engevenaen hethooghfte goet

Schier niet als 't hol van onfen voet.

Dantis genoeg.ghy ,voor befluy t,

Kiefthieru kinder fpeeltjen uyt,

En als ghy dat tenleften vint

,

Soo maeckr dat ghy het overwint

,

Ofimmers, kent inugemoet
Datghy noch kintfche grillen broetj

boo lal niet al verlooren gaen

,

De tijt dien ghy hier hebtgeftaen.

Maer 't dunckt miflêhienuwatte

flccht

Door fpel te worden onderrecht

,

Dan neemt geen dingen fo verkeert,

Daer is cockmaldat wijsheyt leert?

Een fnegefiel die o\Trwecght
Al V at de ganfchewecreltplceglit,

En Ichoon het dikmael nier en fiviyt j

by treckt 'er noch haer voordeel uyt.
En brengt oock uy c een dom beflagh,

^'eel nutte dingen aen den dagh. a
Maer wat is van een menfchenkihti
Of vandewijfte diemcn vmtr
De wijsheyt die van boven daelt

,

En op de ganfche Vvcerelt ftraelt j

De K eden van den grooren Godt
En acht de kinders met te iht

,

Maer heeft het kmdcr-fpcl vereert

Endaerdewijfedcor gelccrt. ó>

En dan oock wat dejon'ckhey t fpeek
Heeft dickmael wonder afgcbcelt , c

Veracht dan niet, o weerde vrienr.

Dat u en my ten goede dient.

a rittJitis.ru» Mjtilenen een der n'ijf.n

Van Griecketi, door iemai:tgevruegt met hoeda-
ttige pATiujr hj/ geyoecb-Htcxt trouxven mochr,
antvcoord: dutfilfs de l^nders opftute hemfitlx
heren konden , en font hem lU de markt ddcr de
jongers[peelden, bjXvdckedt vrient hem voe-

gende,Xfort d,tdeltck voor V hooft ge/looten,met

eenbjgevoegbde untVcoorde ; fpeelt met uws
gelijckjnvfr uyt hy dadd;ckbeJlootnut deJi>ij.

Jè man hem hudde nnllen heren , te rfeten geen
ongelijckJvtïfeltckjieBtegaen.Diog.Lïéruus,

b En daenfe vpegh gingen begoft lefus teft"-
gcn

;
Met TVienfal kk^dn gejlubte gelijcken,

hetisgelijckje kfndsren die opte marktenfitten,
en tot haregefellen roepen/eggende; n-y hebben
u lieden metteflupegefpeelt,engby enhtbt niet
gedanji

; vy bebben ulieden klaegb/ieden gefen-
genyenghy en hebt met gevoeent; Wunt lohannes

ü gekomen, ^c. Matth. 11.6.1 6. Luc. 7. ; 2.

c Dat de hinder[pelenfomxpijlen voorteycki'

nenfijngtVotejl van gr00te[aken, lian betuyght

roorden by Romultu en Cyrus, beyde m't kinder-

[pel tot Koningen gemaeckt,en ver[cheyde ande->

re op gelijcke maniere bejegent , van de n>elcke

/w«</«/fAnt.Muret.vanar.Ied.lib.i.cap.9,

VV^ E G H.



W E G H W YSER ten HOUWELICK
U Y T DEN

D O O LH OF der K A L V E Pv-L ï E F D E.

TJ Et los en dom gewoel datjonge lieden plegen

,

Is )uyft gelijck een hofmet duyfentomme-wegcn.

Een hof, een luftigh hof, en konftigh afgemaelt

,

Een hof, een liftigh hof, en daer een ieder dwaelt 5

Een hof, een fchoon prieel , daer alle tuynenbloeyen

,

Macr des al niettemin oock fuere fruyten groeyen

;

Een hof, daer over al veel fchoone rofen ftaen

,

Maer diefe pluckenw ilt, die vint'er prickels aen j

Een hof, een rond begrijp ,maer daer oock flimme treken

Gedueri gh omme-gaen, en nimmermeer ontbreken i

Een hof, een warre-net , en daermen evenwel

Het dolen niet en acht als voor een aerdigh fpel

;

Een hof, een felfaem perck , daer iedermet verlangen

Sijn luften onderhout met duyfent omme-gangen;

Een hof, een rechte fuyck, eenwinckelvanbedrogh,

Daer ieder over klaeght , en ieder blijft'ernoch j

Een hof, een diep geheym, dat niet en is te feggen

,

En dat ick n iet en weet met woorden uy t te leggen^

Een hofdat nicmant kent , dat niemant oy t en leert

,

Als die ccrft heeft gedoolt , en dan eens wederkeert 5

Een hofvol bitter foet , vol aengename lagen

,

Een hofvol bange vreught , en duyfentvreemde flagen

,

Een hof, een noodigh mal ,een hof, een wonderhof

,

Een hof, macr 't is genoeghjmijn hooft dat draeyt'er of.

Hier koomt een vryer aen , onfekerwat te maecken

,

Hy weet niet in het perck , niet wederuyt te raecken »

Hy



'Dool-hofdcr Kal-ver-üefde. f

Hy wil te rugge gaen , hy koomt'cr dieper iri
^

Hy kij ckt aen alle kant
j
geen eynde, geen begin

.

f)aer roept eenjónge maegt, met droeFliey t overwoilhehs

W'at heeft mijn weeligh hert een malle daet begonnen

!

lek loeck , ick iucht , ick forgh , ick fie gedüerighöm
^

Maer al oni: nietj eylaes ! de wegh is al te kroin.

Hier trotfteen moedig Qüant^ en meynt 'er in te korfien

,

Maer ftfax is wederom fijn hope Wegh génömeh

,

Al doet hy wat hy kan, al loopt hy wonder ras

,

Hy vint hem wederom daerhy te voren was.

Daer ftaet een vluggemeyt, en meynt fy raeekt'erbinnen^

Maer fiet ! fy moet tcrftont van nieuwen aen beginnen

,

Sy wift (gelijck het fcheen) waerop de fpille draeyt

,

En fiet van ftonden aen foo was 'et al bekaeyt

:

Hier treeteen jonge wulp, en doetfijneerfte gangen,

Hyfoeckt maer enckelfpel, en fiet ! hy wort gevangen

,

Hy quam daer hy het vont ,oock eer dan hy het wift

,

Enfeydebinnensmonts j Ach had ick eens gemift!

Daerkomt een (lechte duyf, enraeckttotaenheteyndc^

Maer vint'er evenwel geen vreught gelijckfe meynde

,

Dies ftaetfe daer en fiet , eylaes ! 'k en weet niet hoe

,

Enw^deruy t te gaen , daer is geen middel toe.

Dan ginder koomt'er een die weet de rechte paden

,

Maer vintnoch evenwei hetvinden ongeraden,

Hy doolt uyt enckel luft , en kieft de rechte baen
luyft als hy door het groen niet meer en weet te gaen*

Een anderftaet en fiet , en wil een weynigh ruften

,

Maerfiende groen gewas ,foo krijghthy groene luften

,

Het fruyt is byfter wrang ,hy flaet'er niettemia

S ijnboïle lippen op, fijn volle tanden in,

Hy fnoeyt al wat hy v int 5en doorhet gulfigh eten
Soo is hem metter tijtfijn eerftewegh vergeten j

De floir die methem doet is even foo geftelt

,

Sy voelt dathacr het lijfgelijck een blafefwelt,

Sy is geweldigh quaps en moet geduerighbraken

,

Sy weet de rauwe fucht niet weder quijt te raken

,

Sy krucht den gantfchen dagh , onfeker watfe voelt

,

Vermits 'k en weet nietwat haer in de leden woelt

:

De fnoeper niet te min die krijght^ te fijner fchanden.

Een ongefonde maegh, en evenftompe tanden

,

Dat is van over lang de ftrafFe van de luft

,

Die met onrijp gewas ontijdigh wort gebluft 5

Offchoon dan onfe wraet is naderhant gefeten

Daer vrienden onder een de rijpe vruchten eten

,

Het dient hem niettemin alleen tot enckel fpijt

,

Vermits fijn kranck gebit geen vaftc fpijs en lijt.

Ghy fiet dan al het Perck , en hoe het is gelegen

,

Ghy fiet 'er fchoon bedroch, en hondertflimme wegen,
Ghy fiet hoe dat dejeught hier fonder eynde dwaelt

,

En wat een tuymel-geeft haer in de leden maelt
^

Ghy fiet hoe malleWaen , hoe Schijn, en lofle Droomen
Hier fwieren op het velt , en fpelen in deboomen

,

Ghy fiet hoe dat de menfch de (limme gangen mint

,

Enwonder groot vermaeck 5oock in het dolen , vint j

A 4 Ghy



M A E G H' D E-W A P E N.

Ghy fie t hoe dat het volck wortom en om getogen

,

Ghy fiet hoe dat het oogh wort menighmael bedrogen

,

Ghy fiet hoe wonder licht fich ieder een vergeet

,

En hoc een fiiocper vaert die wrange fruyten eet.

Noch wil ick evenwel geen jonge maeght beletten

Haer voet te rechter uy r in defen hofte fetten

,

' Genaeckt dan , foetejeught imaer , eerj e verder gaet

,

Laet Tuchtu leytsman fijn , en Redenuwen draet.

MAE GHDE.WAPEN.

A Lscenig Verft eenWapen geeft:
^^Aen die hem «•el gequeten heeft

Ofin den krijgh , ofin den Raet

,

Tot voordeel van den ganfché Staet,

Het ware dienftigh dat het beek
En wat 'er omdciihellemfpeelt

Soo mochte worden afgrmaclt

,

Dat dacr uyt neder quam gcdaclt

,

Datdaer uyt mochte fijn verftaen

Wat dan noch vorder dient gedaen

By hem, die mus het edel velt

Wort in een hoogcr graetgeftelt -,

Opdathy ftaegh in dat geficht

Mocht lefen lijnen Ridder-plicht.

Koomt hi^r,vriendinncnaltemael

Diefonderyfer, fonder ftacl

,

En fonder fweert , en fonder lans

Verw int de kloeckfte van de mans

,

Die fonder ooHogh, fonder ftrijt

Princcflen van de wccrelt fijt

;

Komt hierin fiet ditMaegde-boeck,

O Ridders van den witten doeck.

Hier is et datje vinden meught

Een wapen vooru teere jeught,

Een wapen, daer gefchreven ftact

Hoc dat 'et met de maeghden gaet >

Een wapen , daer het edel velt

U ganfche plichten open ftelt

;

Ey kijckt , ojonge dieren, kijckt,

Het is een beelt dat u gelijckt,

Het is een bloemtje , fooje fiet

,

Dat noch geen open knopjenbiet,

Een bloemtje van fijn ecrfte jeught,

Een bloemtje van fijn eerfte vreught

,

Een bloemtje dat niet uyt en puylt

,

Maer in fijn eygen bloemtje fchuylt.

Wanneer een fchilder cerft begint

De fchetfe van een acrdigh kint

,

Endatvooreerft de kunftc fpeelt

Ontrent de gronden van het beelt

,

Men fiet alleen ick weet niet wat

,

Dat fchier het oogc niet en vat

>

Men fiet een mont, een foet gebet.

Dat noch gelijck in twijfel ftaet,

Men fiet doch eftcr overal

Wat dat het eenmael worden faL

Dus gaet et met ons teer gewas

,

Menfiet'etineenduyftcrglas,

Men fiet een teer , een acrdigh beelr>

Dat noch fijn beftegavcn heelt.

Men fiet een toegelloten blat

,

Men fiet een toegefloten fchat,

Men fiet wat hope dat 'et biet

,

Men fiet 'et } en men fiet 'er niet j

Men
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Men fiet 'et maer in ftil gepeys

,

En 't is genoegh voor defe reys

.

Oteere Plante, jonge fpruyt.

Wat ftaeje quade vlagen iiyt ?

Watis'eromujeughdigh groen,

Wat is'eralomute doenr

Wat is 'er menigh ongeval

Dat u voorieker tretfen fal

,

Ten fy dat ghy met alle vhjt

Gedurigh waergenomen üjt ?

Wat heeft ^eylaes ! u teer begin

Wat heeft *et angft en moeyten in ?

Men vreeft van boven voor de ftorm,

Men vrceftvan onder voorde worm,

Men vreeft den vorft enfijngewelt,

Men vreeü den hagel op het velt

,

Men vreeftde dampenvander nacht.
Men vreeftde mift en hare dracht.

Men vreeft het fchendig hof-fenijn

,

Men vreeft een heetcn Ibnne-fchijn,

Men vreeft het ftekea vun de pier

,

Men vreeft het bijten van de mier,

Men vreeftde rups en haren beek

,

Men vreeft het qiiijlen van defleck,

Men vreeft des efter niettemin

Hetweven vaneen vuylefpin ,

Men vreeft voor al een dertel kint,

Dat is het ihmfte darmen vint

;

Wantjmits het wicht gedurigh malt,

En dickmael op de bedden valt

,

Soo breekt'et Ucht een aerdigh kruyt

Dat noyt fijn leven weder fpruyt.

Ofanders 't fchudt u teere fteel

,

En 't foolt u knopjen al te veel

,

Het is gants uytgelaten mal

,

Het loopt en flickcrt over al ,

Het ftaeten pluy ft ik weet niet waer,

En fteltu dickmael ingevaer.

Al waer het koomt , ofhenen gaet

,

Het doet de teere bloemtjens quaet.

En fchoon al is het Byetje foet

,

Soo dat hetleet noch hmder doet

Noch aédc bloem ,noch aë hetkruyt,

Maer fuyght 'er niet als honigh uyt

,

Soomoet het doch voor defen ftont

Onthouden oock een reynen mont,
En bhjven van het teergewas
Tot dat'et beter komt te pas

,

Tot dat debloem eens open gaet.
En in haer volle loovers ftaet^

Nu moet'et maer van verre fien

Watdat'er eenmaelfalgefchiên.

En letten flechs in dit geval

Wat uyt het knopjen komen fal.

Geen Byetj'en heeft'er oyt gcraekt

Geen Byetj'en heeft 'er oyt geimaekt

Eenbloemujendat gefloten ftaet.

Ofdat fijn ooren hangen laetj

Het eerfte laet 'et ongemoeyt

Totdat her eensten vollen bloeytj

Het tweederoert'etniemmeraen

,

Om dar her Woeven heefr p-edaen.

Om dat het was noch honigh geeft i

En nu als fonder leven leeft.

Maer hier is nocJi een ander quaet,

Waer op vooral te lectenftaet

,

Ten gaet met defe bloemtjens niet

Gebjck et elders wel gelciiiet

,

Want al wat hier of gmder breeckt

,

Öfwat men uyt den regel fteeckt,

Daer heel men ftrax de ganfche vrak,

Oock dickmael fonder ongemaeck.

Al krijght u doeck een yièr-fmet

,

Ghy fijt 'er weynigh in ontfet

,

Eenvinnighfuer, eencyteroen

Da: weet de plecken uyt te doen.

Indien het fomtijts foo gebeurt

Dat oock het fijnfte laken fcheurt

,

Een die hier toe fijnkunfte bied

,

Dieftopthetdat men 't niet en fiet.

Indiender aen een fchoon buftet

Een quaft jofreet , offpfinter let

,

Men krijghtpflijm ofandergom

,

Darheelt debrake wederom.
Indien of vet , ofIbhrale wijn

Set plecken in een fchoon fatijn

,

Een pocyer , of een machtich kruyt

Dat haeltde grondenweder uyt j

Of,fchoon daer blijft eé kleync vlek.

Noch is'erraet voordat gebreck.

Men fpant 'et veerdigh op een raem,

En ftrax foo wort 'et aengenaem

,

Om dat men met een gulden draet

Devuyle plaetfen over gaet

Ons' meyt heeft even dit verftant,

Want is haer taerte wat gebrant

Al wat ofhier , ofginderfchort

,

Dat wort met fuicker ovcrftort

,

Soo datde gene die het eet

Niet van den loofen handel weet.

In 't kort' , en hier en over al

Is raet voormenigh ongeval

;

Maerwat 'er hier en daer gefchiet.

Noch raekthet onfe bloemtjens niet,

Daeris,cylaes ! geen kunftigh lijm

,

Daer is geen harft , oftayeflijm

,

Daer is geen kruyt ofvinnigh fap

,

Daer is geen ovcr-zeefche pap

,

Daer is geen fmout, ofmachtiggom

,

Voor u , ó teere maeghde-blom.
Het minftc vuyl , de kleynfte fmct

Die blijft 'ereeuwigh ingefet

,

Die fit geduerighm den gront >

Soodatj'etnoyt verwinnen kont.

En ofje veeght en ofje waft

,

Noch houd het efter even vaft

,

En ofje fchuert endapper vrijft

,

Het is een vuyl dat eeuwigh blijft ;

Al is 'er maer een enge fcheur,

Alkruypt'er maer een fiertjedeur.

Al kleeft 'er maer een vuyltjenaen.

De ganfche luyfter is gedacn y

De tijt , cylaes ! de fnege tijt

,

Die alle dineen ooen (oliit.

Die toont ten leftenin het blat

ten wijde reet, een open gat,

Wat eerftdefneeghfte nieten vanti

Dat fiet de plompfte naderhant

:

Ach 1 wat het eerfte knopjen fchcnt

Dat blijft 'er eeuwigh in geprent.

Siet ! als de plaegh het koren fiaet

,

Terwyl het op den velde ftaet

,

En dat voor ecrft een vuyle fmct
Sich in hetjeughdigh bloeyfel fct

,

Het blijft gewis dan eeuwigh foo

Toteven aen het dorre ftrooj

Gaet leght danvryhetrijpgeti^as

Temidden ineen koren-tas,

Gaetftout'etin een droogefchuyr,

Gaet fluyt'et in een vaftemuyr

,

Gaet dorft en wannet fooje kont

Noch blijft 'er al een quade gront j

Jac waft 'et in het klaerfte nat

,

Eylaesidaer fchort noch efter vyat.

Het is , ó vrienden , 't is gedaen

}

Want noyt en vint men fuyver graen.

Bedenkt dit ftaegh,ógroene jeugt,

Bedenckt dit , watje dencken meugt,
Begraeft 'et in u ftil gemoet
Begraeft 'et in u diepfte bloet

,

En laet 'et eeuwigh voor u ftaen

,

Het gaet voor al de macghdenaen.
D' Een-voudtgheyt die ftaet u wel,

Dan Leer-fucht is haer mctgefel

,

Dus fijt eenvoudigh in het quaet

En al wat maeghden tegen gaet j

Maer leert dien even onverlet

De gronden vandemacghde-wet.
De regels van dewaremin

,

De plichten van hcthuys-gefin,

En wat 'er vorder dienen kan
Ten goede van een eerlick man.

Ach ! ofal fchoon eenjonge bruyt

Draegtkranfie van hetmacgdekruyt.
En dat men vry al fuycker goyt,

En bloemtjens voordedeureftroytj
Is oyt haer befte fchat gerooft,

So maekt'et flechs eé fwaerdcr hooft.
En wat men hare voor ecredoet,

Dat is een beul in haer gemoet.
Ghy, wcnsje niet te fijn befpot,

Houd ftaegh u tuyntjen ophetflot.

Houd heek en hagen even dicht,

Op dat 'er niet een dertel wicht
En koome , fonder u verlof.

En koome fluypen in denhof^

Enroovedaeru befte kruyt,

Enloope dan van achter uyt.

Ach ! wie haer teerejeugt befmet

,

Die fal geen trouw, geen echtebedt

,

Die fal geen wijs , geen deftigh man i

Hoe veel hy weet en wat hy kan

,

Oyt brengen tot haer eerften glans

.

Oyt brengen totde maeghde-krans.

Ach ! wie als vryfter is onteert

Die wort te laet als bruytgeleert.



HOUWELYCKS
EERSTE DEEL,
M A E G H T.

INLEYDINGE.
Erwijldat Phyllis eens gevoelt

Iet , dat hacr in de leden woelt

,

Iet IcHaems , ick en weet niet wat

,

Dat ly te voorcn niet en hadt ?

En dat mitsdien haer gulle jeught

Stelt in het minnen groote vreught

,

Doch , om-gevoert door loffe waen

,

Mift (loo het fchijnt) de rechte baen

,

Soofprccckt'er Amu: tuflchenin,

Ten gjoedc vande reyne min ,

En toont , wacr datmen henen valt

,

Wanneer men londcr regel malt.

Hier tegens dringt dan Phy/li: aen

,

En wil al vry wat ruymer gac^n 3

Maer Arr.'a , rijper van verftant,

Die houtfe weder in denbant

:

En fiet ! door woort en weder woort

Soo komt dan eens de waerhcyt voort.

Ghy , die met vrucht dit lefen wilt

,

Let wat de Waen van Pveden fchilt ;

Weeght alle ding met rijpen fin

,

Enbeeltunietterhaeften in;

Al rpreccktoock Phyll/s metbefcheyt

,

Het is u beft dat Anna leyt.

S A M E N-S P R A E C K tuffchen ANNA P H Y L L I S.

P H Y L L I S.

INdien ick oyt een droefgeklagh

In uwen bocfem ftorten magh

,

Soo waer het nu de rechte tij:

Nadien ghy ftilen ecnich lijtj '

Mij ns oordeels j is 't de befte vrient

Die ons in droeve tijden dient.

Daer is evlaesl een vreemt gewoel

Dat ick ontrent mijn hertevoel, '

Ickbengeftclt, ick weer niet hoe,

Ick worde fonder reden moe

;

My fwecftecn wafem om het hooft

Die my van alle vreught berooft,

Ick gae , ick koom ick T)P, ick dacl

,

Ick loopjck ftae, ick ruft, ick dwael,

Mijn finnen vliegen hier en daer,

Als ofick hcht van hoofde waer;

En, fchoon ik ganfche nachten waek,

Noch krijgh ickefrer geenen vaeck

,

Ick wend' . ick keer door al het bedt

;

Ey, feght doch eens wat dat my let.

ANNA.
Kijck! dit is immerswonder foet,

Dat ghv my óefc vragc doet

,

Mydiecenteeremagctb:n,

En niet als kap ofdocck en ken

,

Ey '. fo(;je wilt genefcn fin

,

Gaet ibcckteen ander mcdccijn

;

Gaet Ibekt een kloek,en dapper man
Die veel en groote dingen kan

,

Die in de 1 onftcn is gelcert

,

En veel tot Lcyden heeft verkeert
,'

Ofelders daerm-n mcnlchcn fnyt j

En al de leden openfplyt,

men klaer en epen fey

t

't' en hert' en maege leyt

.

'lien.nalangberaet,

.vat'eromme-gaet,

v'corts wat u geneefl j

P H Y L L I S.

Wel hebje lang foodom geweeft ?

Ghy fpreektgelijck een Hechte duyf.

Die naeu en kent haer dcekcn huyf.

En efter weet ick uyt de daet

,

Ghy fweeft al boven uwen naet

,

En hebtal vry meer in demouw
Als iemant weivermoeden fouw.

Dus brengt dochveerdigaenden dag

Dat ons ten goeden dienen magh.

ANNA.
Wat wiljedat ick fcggen fal ?

Ick ben een duyve fonder gal

:

Dan fooj'et immers foo verllaet

,

Dat ick ietweet tot uwer baet

,

Soo druckr dan eens wat nader uyt

Van waer u defe qucUing fpruyt

,

En wilje dat ick raden fal

,

Soo opent eerft het ongeAal :

Ghy weet, men fey t den Medecijn

Den gronten oorfpronk vande pijn,

En hoemcn eerft het quactvernam

,

Enoft metkoud'of hiftequam,

En ofdefmert geduerigh blijft.

Dan offe door de leden d r ij ft

,

En ofmen droogh is opte tong

,

En ofmen bang is aende long,

En ofmen fchrael is opte borft

,

En iecr gequollen vanden dorft

,

En ofmen veelofweynigh eet

,

In 't korte wat de fiecké v eet

:

W^ant anders , foo men iet verfwijgt,

't Is felden datmen batekrijght.

P H Y L L I S.

Voor my , ick wil hier open gaen

,

Gclijckby vrienden dient gedaen j

Ick fal u feggen hoc het quara

Dat ick voor eerft het quaet vernam

;

Want fiet : ick wil mijn ganfche noot

Gaen ftorten uyt in uwen fchoot.

Ick fach eens op ons fchaly-deck

Tv/ee duyQcns fpeelcn bek aen bek

,

Sy vlogen t' famen uyt het kot

,

Sy vielen t' famen op een flot

,

Sy togen t' famen op de vlucht

,

Sy fwierden t'famen in de lucht

,

Sy keerden weder na de fiagh

,

En al terwijl dat ick het fagh

,

Hier door foo quammy in het bloet

Hier door ontftont inmijngemoet

Een nieu,een vreemteé felfaemding,

Dat my door al de leden ging

:

Siet^dacht ik}hoe des Heeré macht
Paerr yder dier in fijn geflacht

,

Een ieder voelt fijn eygen vier

,

Een ieder trout op fijn manier,

„Wat ifler dat geen liefen heeft ?

„Men vint dar heft , en niet en leefr.

De Dadel-boom is fonder vreugt

,

Sy ftaet en treurt haer ganfchejeugt

,

Het fchijnt dat fy geduerigh fucht

,

Wantfy endraegrgeenfoete vrucht
Tot fy ten leften by haer vint

Een mannen-boom dicfy bemint;
En dan foo grijptfe weder moet

,

En draeght haer vrucht in overvloer.

Dringt liefde door het quaftig hout,

Is'tflijm vanvidèn niette kouc,
Sij n wilde vogels niet re fnei» .

Sij n wreede dieren niet re fel

Öm aen te doen een fachter aen

,

Hoe dient eé menfch dan ongepaerr?

V^oelt leeuw en beir de foere pijn

,

Wat fal txan tccre maeghden fijn ?

Dit dacht ick doen wel feven mael.

En maeckte ftaegh een nieu verhael

.

De



De doffer met den dadel-boom

Die bleefmy by tot in den droom

:

Ja midden op den fchoonen dagh

En was het niet gelijck het plagh.

Nu fegt , hoe noemje dit gequcl ?

ANNA.
Ickkendie fiecktewonder wel >

Het is een eerfte minne-beek

Datom u weeligh hertefpeelt^

Het is een dom, een grilligh mal

,

Het is een dertel ongeval

,

Hetiseenvoor-fpeh'flndejeughtj

M A É G H T,

De vogels lagen aende wal

,

Men hoorder vreugt, of bly gefchal,

Sy dreven ftil , en treurigh heen -,

Doch mits een wartel daer verfcheen,

Soo rees 'er ftrax door al den poel

Een hees gequeek, een bly gewoel:

Dit beurt de dieren niet alleen »

Het is de mcnlchen oock gemeen -,

Soo haeft als vader is van huys

Tot onfent is maer enkel kruys,

"Want moeder is niet wel gefint

,

De keucken meytdiefit enfpmt,

Men hoort 'er noyt een blijden lach
Eenbhjdepijn eendroevevreught. Men fchaft er met gelijk men plaghl
Het IS een bobbel in hetbloct, . & j .

r t-

Dat nu lijn eerfte fprongen doet;

Maer waerom niet in kort befcheyt

Den ganfchen handel uyt- gefey t ?

't Is kalver-leifde,foete maeght,

Die u de lofle finnen jaeght •,

En fooje die niet wel en leydt

,

Gelijck als eer en fchaemte feyt

,

Gewis , daer is geen twijffel aen ,

Ghy fult verkeerde wegen gaen

,

Ghy fult verdolen hier en daer

,

Ghy fult u brengen in gevaer

,

Ghy fult u vinden buyten fpoor ,

Dus ftelt uTucht enRedé voor.(hoe

Maer fiet,ghy fpreekt 'k en weet niet

Men vint' er meeft een kouden heert,

En al door 't miflen vanden weert

;

Dus gaet'etvaft, dat aen den broek

Hangt al devreugde van den doeck.

ANNA.
- Nufieickklaer, enuytterdaet,

Dat u de maeghdom tegen ftaet;

Wel aen, nadien ghy immers wilt

U geven in het groote gildt

,

Soo neemt geen faeckeby der hant

Door haeft ofgrilligh onverftant

,

Maer toomt u finnen , weehgh dier

,

Gelijck een kuyper doet fijn vier,

Die fluy t 'et in een vaften bant

;

Het fchijntgytijtu maeghdom moej ^^ ^^^^^j^^ alfooeen rechten brant,
Want, na datick bevinden kan

Soohelje vry wat na den man.

Wel ! meynje , kint , dat al de luft

Juyft onder manne flippen ruft ?

En dat voor al het echte bedt

Met fachte roosjens is befet

Soo dat devlamme niet en fwiert

Alsju yft daer haerde meefter ftiert.

Ghy.doettoch niet opeygen raet,

Want dat is hier en elders quaet

,

Maer feght voor eerftu moeder aen

Waer heen udomme finnen gaen

,

Neen yry ; het gaet 'er niet foo brect, p
-^ f^^ y^^^ ^an ter rechterftont

U vader leggen in den mont,

En foo u groene lente-tijt

Dan hoger na de fomer-glijt

,

En dat u jeughtnu dragen kan

De laften van een echte man

,

Soo fal hy met een goet beley

t

Gaen letten wat de reden feyt.

Maer hoort doch eens het recht be-

fcheet,

Soo lang men eenigh ding verwacht,

Dan is het darmen 't wonder acht

;

Maeralsmen 't heeft, dan is 'et niet,

Men fochte vreugt,mê vint verdriet:

En dit is f(x> het out gebruyck

;

Het trouwen is een rechte Fuyck

,

En dat alleen op defcnfin,

Al wat 'er uyt is, wilder in;

En wat 'er in is , wilder uyt

;

Een kleuterwenft tefijndebruyt,

Eenjubben van fijn eerfte vlucht

P H Y L L I S.

Dat aen u dochter wat ontbreekt

,

Hoewelfe niet een woort en fpreektj

Houd vaft dat jae haer fieren rret

,

Houd dat haer doeckje wel gefct

Sijn Wijfcrsvandebinne-fmert

Die haer ley t in het weligh hert

,

Denckt vry dat aen een rijpe maegllt

Yet fcliort hoewelfe niet en klaeght.

V Vanneer ghy defe peylen fiet

,

O vaders , en verachtfe met

,

Maer let wel neerftig op het ftuck

Ofu genaeckt groot ongeluck.

Sict ! als de jonge wijr.gaert-loot

Drijft in de lucht een gulle fchoot

,

En datfe wortels heeft , foo goet

Schier als haer eygen moeder doet

»

Een Hovenier fal met 'er daet

,

Indien hy flechs het ftuck verftaet

»

Die plante fcheyden van de ftam

,

Soo ras hy defejeught vernam.

lek wens een vader dit verftant

Wanneer fij n doehter dient verplant,

lek wenfche dat een moeder lett'

Wanneer een dochter dient verfet j

Maer als noch d'eé noch d'ander fiet

Hoe gul haerjonge wijngaert fchiet^

Soo is et (mijns bedunckens^tyt

Dat fy haer eygen tacken vryt

,

Op dat haerjongenweeligh hout

Mach by een ander fijn gebout

,

En fy v^at verder , alfle plagh

,

Haer groene loten fchieten maghj

Een diemy dit left heeft geraên

,

Die feyd' hetmochte wel beftaciu

ANNA.
'tVVas iet dat ghy tevoren dreeft,

Maer dit bejagh en hangtof kleeft j

Hoe : dunckt u 't feggen al te koen

,

En wilj'et fonder feggen doen ?

Neenkint,dit ftuck is ouders werck.

Hier dient eé hoog, eé diep gemerk.

Hier dient een wijs, een lang beraet >

Datonfe jeught teboven gaet j

En ghy noch echter niettemin

VV ilt flux en met een luchten fin

Gaen vallen in het minne-fpel

,

En mallen met een jong-gefel j

O neeïi , dit kan ick niet verftaen

,

Der vrienden oog moet voren gaen ^

De raet die ghy de maeghden biet,

En paft voor al de maeghden niet

,

Haer voorhooft is te byfter teer

,

- ' -cru En dit uvoorftel tegen eer i ^w. . —t, d—
Lcyt eeuwigh om een wijten lucht;

Wyflj^ door fchaemte weg-gevoert Bevracght u wel , oock eerje vrijt

Waer lemant maer van trouwe roert Want dan is t even vragens tijt >

Wie is 't van ons die feggen kan, Maer naderhant te nemen raet

T'fa moeder haeft , ick wil een man ? Dat koomt gemeenlick al te laet.

Wat vryfters in den boefem leyt My is voor defen eens verhaelt

,

Dat dient gedacht, en niet gefeyt

;

En't leytmy noch int hooft en maelt*

Want maeghde-laft dat is een faeck Hoe datmenwalle-viflen vangt.

Die dient geweten fonder fpraeck. En fchichten in haer leden prangt

Offchoon de kloeke niet en flaet

,

Als maer dewijfer ommegact,

Soo weet een ieder fonder flagh

De ftonden vanden ganfchen dagh.

En dikmaelis mé nau getrout(klout

Wanneer men 't hooft wel dapper

P H Y L L I S.

Gy fijt te ftreng voor d'eerfte reys.

En ftraft te fel mijn foet gepey s

;

Dan efter 't is maer lofle praet

,

Het trouwen is den beften raet

;

Wie bleef'er oyt fijn leven maeght

Die fich des niét en heeft beklaeght ?

Alleen te leven is verdriet

,

En dient ons fwackemenfchen niet:

De maeghdom is een laftig pack ,

Die niet en baert als ongemack.

Ick was left op een hoefgenoot

DaerEnden fwommen inde floot.

Het ftuck dat wort te weeg gebracht

Om dat het beeft niet eens en acht, .

En onbevreeft, niet eens en fchroomt

Wie dat ontrent ofaen hem koomt,

t

Siet ! als een maegt foo hooge waft En als 't herpoen is vaft gefet

,

Dat haer des moeders huycke paft, Dan fchijnt'et dat heteerftmaerlet

Oftelt nu jaren drymaelfes. Voor wie, en waer het vlieden fal.

Neemt dat ó vader , voor een les En fiet ! dan vlucht 'et over al

,

Dan
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Dan inde ftrocm , dan nade ree

,

Dan in het diepfte vandc zcc
j

Macr waer het iVemt ofhenen vliet,

Het is , eylaes : het isom niet >

Want \vacr het lich ter neder fct

,

Het voert lijn eygcnqucUingmct,

Sict dus vergact d«e groote vis

,

Om dat hy eeril- niet Ichoinv en is.

Ach trou-luchtis eenflmi gebreck,

Ten hjt gen uy tftel , geen \ crtreck

,

Het kom foo't \vil,het ga foo't magh,

Van raet ofreden geen gewagh

,

Hetkint , niet dele koorts bcvaên,

Wü met den ruyterdolen gaen

,

Nochtans te Ucht eens jae geleyt

,

Wort dickmael levenjaer belchreytj

Ghy ,Nvce{l: niet haeÜigh inde mm ,

Macr houdii domme linnen inj

,jA\^antis de vryfterhchrgcrecc

„Het doctoock aenden vrycr leeti

„Wie ras bekcomt iet dat by focht

,

: jDie vreelt rerltont te fijn bekocht

,

,,Enisde vrylter wattevlug,

,,De vrycr gaet wel licht te rug.

Een kok die't fpit te veerdig draeyt,

Diemaekt fijn dingen licht bekaeytj

Want dikmael.vooreé fpoedigen'd

,

Soo wort de fpijs in d' as gewent.

„Met linnen, kinders , watje doet

,

„Degrootfte haeft , de minfte fpoec.

Een vogel ftrick , een jong-gefel

Gelijcken uyter-maten wel

,

Want foo een velt-hoen offaifant

Koomt neder vallen inden bant,

Als ofFet woude lijn gevaên

,

Soo blijft het garen opendacn,

Maer tijdt de vogel op de loop

,

Dan wort 'er eerll een vafte knoop.

,,Alwatmenaen een vrycr biet,

„Dat wil de flimme lincker niet

,

„Dus wilje mmnc , wilje gunft

,

„So leert voor cerft de weyger-kunft.

j,Noyt heeft aé wey-man wilt gekift

„Wanneer het op lljnlcgcr ruil

,

„Een vlugr,cen fuchtjCen fnelle loop

„Die maekt en hier en daer de koop.

„Doormoeyte fmaekthet minnefpel

, ,En't neen dat ftact de meysjens Vvcl,

,,Doet van de minne pijl en pijn,

,,De minne fal geen minnelijn.

P H Y L L I S.

Dithoud ik wonder vreemt gefcyr,

En't is my vanden wegh geleyt

,

Hoe 1 witje dat ick fegge neen

,

Wanneer ick jac van herten meen ?

Of fal ick wyfen vander hanc

Dacrora mijn jeughdigh hertebrant,

Neen , dat 's gewis een quade flagh

,

Die noy t ons dienftigh wcfcn magh

,

„Wie hongert, gaept en eet terftonr,

,,Alshemdepapis voor den mont.

, ,Wie inde min wcnfl: goeden fpoct

„Die doe gelijk her mceuwtjen doet,

„Dat, als het vifchje boven fweefr,

, ,En lich maer eens om hoogc geeft

,

,,Valt ftraicmet alle krachten ncCr,

„En licht het bcesjen u t het iMeer.

,,'t Gcluck,ó kinders, is te glat,

,,Het dient in haellen op gevat

,

„Het dient gegrepen t' fijndcr tijt

,

„Eer dat 'et weder henen glijt.

,,\\'ie acngebüdcndienll; verfmaet,

„Wilt dicivniael alshetistelaet;

„En die een goede kans verliet,

, , En recht het ftuck lijn leven niet

.

„Dies , als de vinck is m het net

,

„Soo dient gc^n tijtte lijn verlet.

1 k moet hier brengen aenden dagh

Een droefgefpreck,een diep geklag

,

Vanfekerons bekende maeght,

Die, fiende datfe wert bedaeght

,

Haerbyeen roosjen vergeleeck.

En fprack , gelyck als ick nu fpreeck.

Als eerft^hetjeugdig purper- root

CHiampuylcnuytmynterenfchoot,

Doen was ick vry centrotfeblom,

Ickhadde prickels om end om,

lek ftont gefet en byfter vaft

,

lek ftont gelyck een fpitfe maft

,

Wie my genaekte^kreegh eenftreek,

Wie my genaeckte kreegeen fteeckj

Maer als mijn foetejeugt verdween

,

Doen ick viel fonder raecken heen,

Doen ick viel neder in het ftof

,

En was maer ftroyfel voor den hof,

Deen riep ick ftaeghtot alle man ,

Siet! wat een roosje worden kan !

Die met geen hantwou fijn geplukt,

Ben nu met voeten onderdruckt -,

Ach ! die voor defen niet en wou .

Wat IS 'et dat ick niet en fou ?

,, Ach daer de rimpel ploegt het vel

,

, , Indien hetquaem , men nam'ctwcl

A N N A.

Ghy wijckt al vry wat uytte baen.

Dus laet ons hierwatnaerder gaen.

Houd iemant wat van mijne raet,

Sooftell'ickyderdefe maet

,

,, Al is de vryfter byfter groen ,

„Haer paft het lijden, niet het doen,

„Dus breng ons hier geé mcuwtje by,

,,Het grijpen ftaet geen maget vryj

„Haer dient gedult , al is 'et pijn ,

„Tot datfe mach gegrepen fijn.

Het vincke-net koomt haer niettoc,

Ons dient alleeneen ftilleVloe ,

Die roert haer niet , maer blijft gcfet,

Aliflcfchooneen vogel-net ,

Tot dat een fnepp' , ofander dier,

Daerin koomt vallen met getier

,

Dacrin met alle krachten fpringt

,

En 't nett' als tot het vangen dwingt.

, 3A 1 iflet 1choon u volle wil ,

,,Ghy ftaet dien onvermindertftil,

„Tot hy ,die u van herten mint

,

„ Als met gewelt u herte vint

,

, ,En dat de ty t , en vrienden raet

, ,U dringen tot den echten ftaet ,

,,Ons net moet vangen fonder fchyn,

„De vogel moet de vanger fyn.

Doch wilje dat ick dit góval

,

Met naeckter reden toonen fal

,

Soo fict hierop de Bakens aen

,

Die veel-tyts aenden oever ftacn ,

Haer vier dat in het duyfter brant ,

Geeft wel eenglinller aende ftrant,

En roept te midden uytte Zee

,

De fchepcn tot een goede ree

,

Als doende blyckcn voor gewis ,

Dat daer ontrent een haven is ,

Maereftcrblyft'et fchippcrs werck

Te komen nacr het vier gemcrck,

Hymaeckefeyl wanneer hy wil

,

Het baken ftaet geducrigh ftil

,

Het baken wyckt niet vande kant

,

Maer toont alleen een ftillen brant.

Ghy moogt bewijle met de fchijn,

Dat ghy fijt Quefel, noch begijn ,

U geeftigh kleet, u fcet gelaet

,

Dat kan betuygen met 'er daet

,

Als datje niet ondienftigh vint

Te rechter uyr te fijn gemint

,

U wefengcefthicrroede loos,

Maer laet het roeyen aenMaetroos,

En noyt om echte minne peyft.

Ten fy men u ter eeren ey ft j

Dus verre dient eenjonge maeght

,

Enhoogerniet te fijn gewaeght.

P H Y L L I S.

Men fiet nochtans inonfenty:

Hoe menigh dat 'er wort gevryt

,

Ja raekt ook dickmacls aen eeo man

,

Om datfe vryers locken kan >

Seght ; lieve ,waer gebeurt 'et niet

Dat , als een vryer hope fiet

.

Hy dan wel foeckt een echte vrou

Oock daerhyecrft nietvryen wou?

ANNA.
Dat magh by wylen eens gefchiên,

Maer veel en wort 'et niet geilen

,

En 't ware vry eenloffe trou

Datiemantjuyft gaen vryenfou

,

Omdatmiflchicn een ftoute-bil

Hacrfpillenmethem mengen wü.

Als iemant in een boomgaert gaet,

Daer aenden wegh een haege ftaet

,

En dat miflchien een wilden braem

Hem onder by de flippen naemj
Hem boven aen den mantel greep.

Ofelders inde leden neep ,

En noode foo , als met bedwang,

Hem tot haer vruchté fucren wrang,

Sal dat bewegen fijn gemoct

,

Ofweder-houden fijnen voet

Om dan niet dieper in te gaen ,

L>aervry al beter freuyten ftaen?

Neen, ncé; hy acht haer trecken niet,

Hoe fchoon dat fy haer vruchté biet,

Hy maekt fich los van haer beflagh

Soo haeft hy kan , foo ras hy magh

,

Hy ruckt haer ftoute krauwels of.

Om voorts te treden in den hof;

En fchoon hy daer met ongemack
Moet rcycken naer een hoogen rack.

Dat
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Datishemdeste meerder vreught

,

En'tis te beter voorde jeught >

Want dat men licht bekomen kan

Enfmaektmet aeneen ruftighmani

Maerwataenfteyle boomen hangt

Dat is 'et daermen na verlangt,

j,Het freuyt dar is dan wonder foet

,

jWanneer de plucker klimmê moet.

P H Y L L I S.

"Wel . foo een vryfter niet en magh
Haer liefde brengen aen dendagh

,

Soolaet het dan haer vader toe

,

Dathy het voor fijn dochter doe.

Waerom doch niet in onfe nj t

i^Oock met eenjonge maeghtgevrijt ?

Mij ns oordeels , voeght dat allbo wel

Als met een raoedighjong-gefel>

Veel hebben dit wel eer betracht

,

En ook met voordeel uyt-gewracht j

Want diclonael gaeptdevryerniet

,

Voor dat menhem den lepel bied-

Maer dit behoort, op vall befcheyt,

Behendighaentefijn geleyt

,

En door een derden aengebracht,

En dat als in een fl:ille nacht,

Op dat 'er niet een menfchverftae,

Hoe dat het met den handel gae

:

Soodoetde loofe vogelaer,

Die fit niet in het openbacr,

Maer is met ruyghre dicht befet

,

En ftelt een roer-vinck in het net

,

En houddaerop fijn oogh-gemerck.

Tot aen het eynde van het werck

,

Doch , fo de vang niet wel en wil

,

Hy duykt in 't loof en houd hem Üil,

En niet een vogel kander fien

Wat defen handel magh bedien.

ANNA.
Tevryen met eenjonge maeght

Is, mijns bedunckensjveelgcwaeghti

Want dit alfoo te leggen aen

,

Dat niet eé menich het fou verfl:aen

,

Voorwaer daer isgeen middel toe

,

Men rieckt 'et , ick en weet met hoe;

De weerck is te wonder boos

,

De menfchen al te byiler loosj

Wy leven in een fnegen tijt

,

Die ieder hayr in ftucken Iplijt

,

Al fegje niet een enckel woort

,

Ncchworc-u meyningna gefpoort,

Een ieder let op dit geval

,

En fiet ! men weet 'et over al

,

Enfoohet ftuck dan qualick luckt

,

Daerlitde vrijfter dan bedruckt,

Sy wort van alle man begeckt,

E)at haer tot enckel fchande flreckt.

Ghy , eer men dit met u beftaer

,

Soopleeght vooral gefetten raet,

Let , eer men eenigh ding begint

,

Hoe datdevryeris gefintj

En , is daer geen of kleyne luft

,

Soohoudjebeft uw hooft geruft.

De vos ishier^mijns oordeels) wijs,

Hy fal 't noyt wagenop het ijs

,

Ofleyt^voor eerft daer op fijn oor

,

Hy proeft'et door een fneeg gehoor;

En is de fchorsmiflxrhien te kranck

Soo neemthy elders fijnen ganck;

Ditisunuttefijngedaen

,

Ofandersfal't'er qualick gaen.

P H Y L L I S.

Ommy te maecken aengenaem,

Daer ben ick wonder toebequaem,

Een vrient die heeft 'et my ontdeckt

,

Wat beft de jonge vryers trcckt

;

Dus, moght ickgaen na mijnen fiii,

Icktoogh'erhondert tot demin.

ANNA.
Welfegtwatfoudje dochbeftaen?

P H Y L L I S.

Ick fou wel mooy en keurlick gaen,

Enftrijcken prachtigh overftraet,

Geduerigh in een nicu gewaet j

Men feyt te rechte nu en dan

,

Enfchoone kleeding maekt denman.

ANNA.
Soo gyjdoor middel van de pracht.

Ofmet den glans van rij cke dracht.

De vryers meynt te lockcn aen

,

Soo doolje van de rechte baen

:

De Salamander die verdwijnt

,

Wanneer de fonne krachtigh fchijnt,

Weet vry dat al te moyen maeght

,

De vryers dickmael henen jaeght

,

Vermits de gunft van rechte mansi

Vergaet door al te grooten glans.

Dus , vryfter 5 gaet niet al te fray

,

De liefd' is kranck , de tijt is tay.

VerkieïHi liever eenigh kleet

Met weynigh koften uyt- gereet

,

Dat geeiligh aen de leden ftaet;

Dat is voor u den beften raet

:

/ B „Het
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'jHetfeyltetreckenin den top
„Dat rijft veel uyr een loflen kop

,

„En 't IS geen kunfte moy te gacn

,

. , Gelijck als heden wort gcdaen

;

>,Maer pracht te houden in den bant

„ Datis een teycken van vcrllant.

En boven dat , lbo vind' ick noch
Dat yder weet van dit bedrogh

,

Men houd dat onlc flickcr-hft

Alleen maer na de vry ers vift

,

En datmen , na den echten ftaet

,

Sijn ooren weder hangen laet >

Dithoord'icklaetfteen fekerman,
Die al de minne-rancktn kan ,

Hy was te gaft hier in de ftadt

En rprack , terwijl ick by hem fat

,

Veel (aeckcn dicnftigh voor de jeugt,

Veel Icflen noodigh tot de dcught";

Een ftreeckjen hoord' ick onder al

,

Dat hier te pafle komen fal.

De perfe-boonijwanneerfe bloeyt,
Is 't fchoonfte dat in hoven groeyt

,

Soo lang haer bloem is nieu en vers -,

Maer gaet en fiet doch eens de pers

Als naderhanthaer bloeyfelfpeent,

Sy ftaet terftont geheel verqueent

,

Enfiet'eruytj'kenweetniethoe;
Die boom paf!"' ick de meysjens toe.

Die ftaegh, alleen tot enckel fchijn

,

Soo titfigh op-geftreken fijn
;

, AVant \ ryfters ftaegh al even net

,

, ,Sco haeft'getrour.foo haeft een fletj

..En
, foo men dickwils onder-vint

,

3, Die dickmael fpicgclt, felden fpint.

Indien het ging na mijnen fin,

Ick beeld 'et alle vaders in

,

Een dochter van haer eerfte jeught

,

(Al is fy fchoó haer grootfte vreugt,)
boo op te trecken , dat een man
Haer vry nocli hooger fetten kan ,

En noch magh geven dit en dat

,

't Gunt fy te voren niet en hadt

;

Want anders , als een jonge maeght
Heeft alle ding wat haer bchaeght

,

Soo vint de man doch geenen danck

,

Al geefc hy al fijn leven lanck.

P H Y L L I S.

Dit houd' ick wel te fijn gefeyt

,

En dient alfoo te fijn belcyt
;

Maer daer is noch een nader baen
Om met de vryers wel te (laen

j

Te gcvenaen een jongeling,
Te fenden eenigh proper ding

,

Een kracgh genaeyt met eyger hant

,

Een neusdoeck meteen moye kant,
Ofiet gcfchildcït met de nacldt

,

Metgimpcn looversafgemaelt,
Of iet gefteken op den raem

,

Met fijnen en met uwen naeni

,

Ofwel een bloem, een vcrfiTchc roos,

Dieiemantvoorde befte koos

,

Eentuyltjen van hcteelfte kruyt

,

Daer ieder tackje wat beduyt

,

Ofimmers eenigh boom-gewas,
Datiemant voor htt fchoonfte las

,

M A E G H
Dat is een oude minne-kunft

En Icy t de gronden van de gunft.

ANNA.
Ghy hebt u les niet wel geleert

,

Kn \ at het ftuck geheel verkeert

,

A\'ant als een reere maeget fchenckt,

't Is \art dat fy haer ecie krenckt.

De kcucken leert ons even dit

\\'anneer men byden viere fit -,

Smelt vet met ftilheyt in de pan
Ghy Ipilt 'er niet een druppel van,

M aer fpringt 'er iet tot in het vier
Soo rijft 'er ftrax een groot getier

,

En door het fmout dat buyten walt

,

De vlam tot in de panne valt

:

„Een maegt die aen de vryers geeft,

, ,Die laet al nemen watfe heeft

,

„Ghy
,
fchen. k r dan niet/t is ongeval,

„Want geefjc wat, fy nemen 't al.

P H Y L L I S.

En voegt 'et dan geen maeghdenwel
Te fchencken aen een jong-gefel

,

Soo laet dan aen denjongman toe
Dat hy de vryfters gunftedoe -,

En geeft demaeghden volle macht
Te nemen dat haer wortgebracht

}

,,Alwieverfmaet datiemant geeft,

„ Die toont haer ftucr en onbeleeft.

A N N A.-

Het nemen voor eenjonge maeght
t n dient haer leven nietgewaeght.
Het IS mydickmael groote fpijt

,

Wanneer ick fie in ouden tijt,

Jae noch tot hedenop den dagh

,

Wat dat het geven al vermagh

;

„Een maeght , al iflè wondeer net

,

, ,Wort door het nemen licht befmet,
„Een wijf, al ifie kuysgcnoemt

,

.Jndienfe tot ontfar gen koemt,
„Daer is geen feyl , oftwijftel aen

,

„Haer eer en lujfter heeft gcdaen.

, ,Htt gout dat breekt een ftale deur,
„Het gout datfteltde wacht re leur,

„Het gout dat heeft eé vremde kragt,
„Het komt daer niemjnr oy t en dagtj
„Hnof menhondértgrendcls fluyt,

„Het raeckt 'er in , het raeck ter uy t;

Leght in de Qiiick vry loot en tin,

Geen flecht mctael en komt 'er in

,

Gaet brengt er koper, y fer, ftael,

Het blijft 'er buyten altemael -,

Maerkoomt 'er eenigh gout ontrent,
Dat wort 'er krachtigh ingeprent^

5, Waer maght en reden niet en geit

,

„Dat wert noch door het goutgevelt.
Gy

,
laet daerom noit fchoonen ring

U geven door eenjongeling.
En jactu gout ofdiamant
By niemant fteken in de hant :

Geen Oefter wort haer visjen quijt,
Soo lang als fy het nemen mijt,
Soo lang als fy gefloten ftaet

,

En geen gefchencken in en laet -,

Maer foo wanneer de loofe kreeft
Haer oyt een aerdigh keytjcn geeft

,

En goy t dat tuflchen in de Ichelp

,

Strax is de oefter buiten help
j

Want mits ly haer niet fluyten mag,
Gelijckfe van te vooren plagh

,

Door dien de key haer dat Ixrlet

.

Soo wortfe deerlick af-gefct :

,
,
'kEn fcyd'et niet den ganfchen dag.

>
.
Wat dat het geven al vermagh

;

, ,Wanneer de vryfter maer ontfangt
„'t Is wonder wat de vryfter vangt j

„ Die geeft , die krijgt fijn vollen wil,
, ,Die neemt is ongevoehck ftil

,

„Sy lijdt,en fwijgt,fy weert haer niet,

, .Schoon fy een roover voor haer fiet,

„Dies wort haer eer, haer befte fchat,

,,Metrauwetengclsaen-gevat}
,

,
Wie geeft die heeft het ga ns gefeg

,

„Wat foufedoen ? de klem is wegh.
Ghy, mijt dan defe lagen, mijt

i

Al wortje fchoonop eer gevrijt

,

En wat de vryerimmers doet
En weeft hem efter niet te foet

;

Bewijft hê ftaeg maer fchacrfe gunft.
Want daer in leyt de minne-kunft >

Lethoe het kalck dan eerft ontfteekt.
Wanneerder eenigh natopleecktj
Let hoede fonne fchoonderftraelt,
Na datfe neder was gedaelt.
Na datfe, mits een droeve lucht.
Was van der aerden wegh gevlucht.

Al rijft 'er fomtijts eenigh woort
Dat u miflthien den vrede ftoort

,

En weeft daer geenfirtsin befwaert.
Heth een twift van fachten aert j

„ Want ofde liefjens wordengram
„ Die wint verweckt flechs meerder
Een die tot fpringcn is gefint . (vlamj
Eer dathy fijnen fprong begint,

Wijkt(fohetfchijnt)eerft va degragt,
Maer fpringtdan met eê grotermagti
Gaet went het oogh op Venus kint

,

Wanneer het fijnen booge wint,
Siet ! hoe de pefe laeger gaet

,

Hoe dat de pijle felder ftaet -,

Ghy fiet hoe dat dew ijngaert groeyt
Wanneer hy dapper isgefnoeyt

,

Ghy fiet dat water inde fmis
Het vier tor enckel voedfel is

,

Het gaet dus even metde min

,

Krakeeltjens brengen vrintfchap in

}

„De pruyltjens van deloflejeught
„En dienen maer tot foeter vreught.

P H Y L L I S.

Dit is voor al een vreemde flagh

,

En die ick gcenfins prij fcn magh

,

Want foud ick defe wegen gaen

,

Mijn rijck en fou niet lange ftaen

;

Hoe ! foete minn' uy t wrange twift ?

Voofwaer vriendinne ,'tisgemift.

Des liefdes rijck ishonigh-foet.

Het wort door vrintfchap aenghe-
En Venus kint is al te teer, (voed.
Her fchnkt voor foo een harde leer;

Het
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Het IS aen al de leden nacckt

,

En dient maer fachtjensaengeraekti

Hetisgekoeftertineen lant

Daer met als roosjens lijn geplant ;

Al is 't met vlammen toegcruft

,

Noch wort ilj n vyer wel uyt- gebluft,

jjAl wie een kcers te vinnigh Inuyt

,

„Die doet het licht ten lellen uyt.

ANNA.
Jae gaeu en fet een vryer facht,

Soo knjghthy pas de volle macht

,

Om met verlof te mogen gaen

Daer 'them noy t toe en was geftaen.

Een vryer flagt de klimmer boon

,

Want ofom deiè Plante fchoon

Het langfte rijs van al het velt

Wort in der aerden vaft geftelt

,

Indienfe 't hout maer raecken magh,

Oockflechs meteencn cmmellagh

,

'tis al genoegh ; het dertel kruyt

Dat klimt 'er aen tot boven uyt

;

En dan noch , op iijn e gen plucht

,

Soo maeckt het krullen in de lucht.

Indien men iiet een minnaer gaen,

Watfou de linckert niet beftaen ?

Al kreeg hy fchoó fijn ganfchen luft,

Hy is noch efter niet geruft

,

Hy fal gaen melden door het lant

U malle gun ft , fij n eygen fchandt

;

Het is een fpreucke van de jeught

Te feggen , 't is geen foete v reught

Dat iemantkoomttot fijn bejagh,

Indien hy 't niet vertellen magh

:

Ghy, wacht dan, lieve vryfter wacht,

Vanutetoonenal te facht.

P H Y L L I S.

Dit magh een reys oftwee miflchien

Ofhier ofelders fijn gefien,

Maer dat de vrient , die my bemint

En niemant beter heeft gefint

,

Alfoo mijneer verraden fou

,

Dat loofick niet ; hy is te trou :

Hy my verlaten r wat een ftruyf

:

ANNA.
Maer fyje niet een Hechte duyf>

Onnoofel kint , en Ier je niet

Wanneer de wint ruyft in het riet

,

Hoe dat 'et buyght en neder fijght

.

Jae fchier tot op der aerden nijght

,

En hoe het weder vinnigh ftaet

Soo haeft de buy maer af en laet ?

, , Die vrij t IS dwee gelijck een pier,

,jMaer weder fel gelijck een ftier

,

3, Indien hy , mits een foeter lucht

,

„Niet meer de ftuere winden ducht.

„Wanneer deBruyt is in de fchuyt,

j,üanfijnde fchoone wcordenuyt,
j.Enmet'etboetcnvandeluft

5Js al de vrientfchap uyt-gebluft.

Hiertegen is doch goeden raet

.

Voor die haer dingen gade ftaet i ,

De vryhey t dient te fijn gemijt

,

En dat cock vanden eerften tijtj

A E G H
Delosheyt , en onguerepraet,

En ander dertel ongelaet

,

Dient ingetoomt van ftonden aen,

Ee r dat 'et \order pooghr te gaen.

> oo ghy de fteck , het vuyl gefpuys.

Wilt laten kruypen door het huy s

,

't Is feker dat haer vuyle flijm

Haer boos vergif, haertaye lijm,

Sal blij ven hangen over al

,

Al waerfe maer genaken fal ;

'

Geenhout,of fteen geéaerdigkleet

,

Hoewel met koften uyt-gereet

,

Geen huys-raet blijft "er onbevleckt

,

Alwaer het beeft fich heenen ftrecktj

Maer dit kan 1 ichte fi j n gefchout

,

Indien men ftechs met enckel fout

Den vloer ontrent het dier beftrooytj

Ofop fijn vuyle leden gooyr

,

Want ftrax het treckt fijn horens in.

En fmelt noch efter niettemin

,

Ten kan geê ftroobreet vorder gaen

,

Want al fijn kracht die is gedaen.

„Geftuite reden , wel geleyt

,

„En op een lincker aen geleyt

,

„Betoomen licht een vuylen mont
„Die noyt te vooren ftü en ftont.

P H Y L L I S.

My dunkt, ik weet noch beter raet.

Om vry te welen van de fmaet

,

Dat is , de koop haeft toe te flaen j

Want dan is alle klap gedaen

:

, jHoort vryfter , fooje lljt beducht

,,Voor oneer, fchimp, en quaet ge-

rugt,

,,Voor haet en nijten klapperny

,

„Neem t haeft een man, foo fijtje vry.

ANNA.
Hoe 1 wilje dan uyt luchre waen

En als ter loops ten echte gaen -,

Neenkint, datiseenquade gront,

„Die haeftig fuypt verbrant de montj
Maer wie hem mijt voor ongeval

,

Die kent eer dathy minnen fal j

Ghy , die hier feker pooght te gaen.

Let hoe men vangt de domme kraen,

Een huysje van belijmt papier

Bedrieght het onverftandigh dier.

Van binnen is een weynigh aes,

En fiet I de vogel is foo dwaes

,

Soo bot , foo dom , foo byfter geck
Dathyterftontden ganfchen beek

Daer binnen fteeckt , enhappigh eet

Eer hy de rechte gronden weet

;

Maer als hy dan het hooft verdraeyt

Soo ftaet de vogel daer bekaeyt

,

Hy tiert , hy raeft , hy fchut den kop,

En draeyt foo rondt gelijck een top

,

Maer ofhy woelt ofbyfter fpringt

,

En 't lij fin hondert bochten wringt

,

't Is al om niet , 't is al te laet

,

Hy weet fijn leve geenen raet.

De kap hem om het hooft gepaft

,

Die kleeft , eylaes , te bij fter vaft

;

T. if

Dejeught, en wie het fpceltjen fiet.

Die is verheught in lijn verdriet

,

Diefchimpt , en fpot,enlachterom.

En hiet den plompert willekomj

Daer wort de vogel opgevat
f n dien tot luften van de ftadt.

Schoon iemant fchier va liefde raeft

,

Noch diencdeliefde nii-tverhaeft;

Ghy , taft dan noyt te veerdigh aen

,

Dat nimmer afen is tegaen

,

Enfuypt niet eer voor datje proeft,

Of anders w ordje licht bedroeft ;

Bedenckt eens wat een langen tijt

Dat lacob Rachel heeft ge vrijt,

Hy diende , met een vollen danck

,

Geheele fevejarenlanck,

Hy leyde ftaeg het jonge vee

Of in den dauw - ofdoor de fnce

,

Hy dede wat een dienaer plagh

,

En wat een trouwen herder magh.

Siet David aen , dien grooten helt,

Hoe hy ter proeve wort geftelt

,

Want ofhy fchoon den Reufe floeg

,

En fijnen kop daer henen droegh

,

En fchonck hem tot een liefde- pant

Aen Michol en het vaderlant

,

Noch kreegh hy niet die weerde

maegt,

Daeromhy 't leven had gewaeght,

Maer wert nog menigmael beproeft

,

En dickmael tot 'er doot bedroeft

,

En echter , fiet de vryer fweegh

Tot dat hy eens de vryfter kreegh.

P H Y L L I S.

Hoe ! wilje dan datonfe tijt

,

Die ftaegh en veerdigh henen glijt

,

Hoe, wilje dat ons ganfche jeught.

Die maer en is een korte vreught,

Sal fmelten in een lang gevry

,

Dat IS , m enckel flaverny ?

ANNA.
Neen , dat en is de meening niet

,

Schoon dat 'et hier en daer gefchiet

,

lek wil ftechs dat een jonge maeght,

A Is fy ter eeren wert gevraeght

,

Niet ftrax , en met een luchten fin

,

Sal ftorten in een loflc min

;

Een ftaegh verfoeck , in ware vlijt

,

En dat niet voor een kleynen tijt

,

Met ftille finnen uyt te ftaen

,

Dat raed ick alle v rij fters aen

.

Dat breeckt in ons heceerfte mal

,

En 't is de vaders liefgetal

,

Dat rijpt een groenenjong gefel

,

En 't ftaet de teere maeghden wel.

Wie bouwt een huys op eenen dag?
Wie velt een boom met eenen ftagh ?

Wie is 't die oyt met eene fchoot

Een fchans, ofander flor genoot ?

\V ;oyt( frifle maesht

Met eens te vragen mede draeght ?

,,Wie iet wilproeven wat he: fy ,

, ,L ie roept 'er tijt en reden by.

/B 2

\
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Moetdanhet vrijen fijn beleyt

Gelijck als uwe reden leyt

,

Soo dient de vry ftcrs toe-geftaen

Met vryers om te mogen gaen

;

Want die veel met de lieden fpreekt

Die liet wat in de lieden Itetckt,

En foo verneemt een Ihege maeght

Wat yder in den boefem draeghr.

ANNA.
Offchoon dit veel by ons gefchiet

,

Veel wijle lieden prijfen 't niet,

Vermits in diegeineenlaemheyt

Gemeenlick iet verholen leyt

Dataen demaeghdenhinderdoet,

Endiekmaels quade ranckcn broec.

P H Y L L I S.

In tegendeel, naer ick hetmeyn,

Somaeckt 'et ons een geeftigl» brcynj

Het is vermaecken foee vreught

,

Hetiseenfchole voordejeught;

Want koomt'er oyt een geeftig man

.

Men hoort,men lietjmen leert'er van,

Sijn reden is gelijck een les

,

Hy flijptons , ais de Iken het mesj

Ofis 'er iemant rouw en dom

,

Oock dat is nut ; men lacht 'er om i

En hy wort even dan gewet

,

En in een beter ftant gelet -,

E G H
Men liet 'et dickmaels in der daet

Dat , wie met vryltersomme-gaet

,

Wort in der haeft een abel man

,

Schoon hy te voren niet en kan ,

Dit heb itk met van vreemde lién

,

Ick heb 'et in der daet gefien.

Miinl'uftcr , nueenjaergetrout,

Die hadde dickmaels onderhoud

Van iemant die van buytcn quam

,

En luil in hooffchcvrylters nam.
Dies w ercfe gauw en wonder fneegh,

Om datfe veel gelclfchaps kreegh.

Ick iagh eens datfe by haer hadt

Scsj uliers uyt een vreemde lladt

,

Cebeckte fpreeuwen altemael

,

En vry geen kinders inde taelj

By dele quam eenjong ge fel,

Een leerling m het minne- <"pel

,

Een jubben , foo het ichj ren mocht.

Een vogel van iljncerllt \ .ocht

,

Een laf , een mop ,ecii rechte leen

,

Hy wift ly n dingen niet te doen.

Hoe loeo; ik ai dien ganfchendagh,

Terwijl ick defen handel fagh

!

Hy was een fpot van aliegaer

.

i nhyenAvert'etnaugewaer,

Een yder vielhem ophetlijf,

En focht inhem haer tijt-verdrijf

,

Een yder gafhem ftreeck op ftrceck i

En fiet de klunten fat en keeck

,

Onaerdigh heel jen wonder rou

,

Onfeker wat hy maken fou j

Hy fcheen een efel op het velt

Die met veel apen is verfelt

,

En die van a' dat flim gebioet

Veel fchamper grillen lijden moet i

Hier klimt er eencbo\cnop,

En grijpt hemby dcndommenkopi
De tweede valt hem in het haer

,

En ftelt een wonder vremt gebaer -,

De derde fier 'k en weet niet hoe

,

En fchiet hem hondert guygjens toe -,

De refte foolt hem waerfe kan

,

En maeckt'er duyfent fpeeltjens vanj

Het beefl verftelt , in dit geval

,

En weet niet wat het maecken (al

,

Het fit alleen maer/lechtenfiet,

En wat'er wangt het weert hem niefj

biet dus is onfe quant geftelt

,

Hy wort aen alle kant gequelt

,

Hy fit en fweet , en dan en beeft

,

Hy w eet niet hoc dat hy het heeft >

Hy fchijnt een overwonnen man
Die fichniet langer ^^ eeren kan

,

Dit fpeukje duerde langen tijt

]a 's nachts en v as hy niet bevrijt j

Want , mitshy in debuertefliep,

Soo was 'et dat men t' famen liep

,

Men raemde ftrax een nieu befluyt ^

Men font om zout , en krevel-kruyt.

Dat wert hem door een fnege meyt
Desavontsinhetbed geleytj

Daet Iagh hy doen de Ibete knechti

En had 'et uytter-maten flecht i

Hy woelt,hy dray t, hy keert,hy wét,

Hy leyt en krevelt fonder endt

,

Hy tu) melt midd; n m den uroom

,

Gelijk een bruynvifchop den ftroom,

Ten Icften , korfel op-geftaen

,

Sec ging het fpeukje weder acn

,

Hy wort daer op een nieu begeckt,
'1 ot hy ten leften henen trcckt.

Ick iaghdenvryernaderhant,

Maer'twas gewis een ander quant,

Hy hadde doen fijn banden vaft

,

En leet voortaengeen overlaft

,

i\ jtt een van al en was foo koen

Die hem dor ft- fpijt ofhinder doen j

Befiet, vriendinnen , wat menleert

Wanneermen by dejeught verkeert.

A N-
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ANNA.

Wel ! prijsje dat foo wonder feer ?

Voor my/k en pnjs 'et nimmermeer.

Het waer miflchien een goede faeck.

Indien men hier vanvryers fpraeckj

Dielaet ickfoecken haer bejagh,

En wat haer finnen wetten magh i

Maer , foo men op de reden fiet

,

Dit fpel en dient de vryftersniet.

lek prijs vooral eenftille maeght

,

Die alle klappers henen jaeght

,

Want die veeljongmans onderhoud,

Die wort gemeenlick al te ftout

,

En leert oock dickmaels , boven dat

,

Dat beter ware noyt gevat.

Ey let eens wat'erommegaec,

Voorwaer ten is maer lofle praet

,

Die niet ter weerelt in en brengt.

Als datfe goede leden krenckt.

Enfchoonofu eenvoudighhert

Hier door al wat geflepen wert j

,, 'tisnutterronttefijngenaemt,

jjAlsoyt te worden onbefchaemtj

„En 'tHoofs is beter noyt geleert

,

jjAls dat de tucht wort om gekeert.

Laet mans dortrapt en liftigh fij n

,

Voor u en dient geen loofc ichijn

,

Vooru en dient geen vry gefpreck

,

Voor u en dientgeen Houten beek

,

Laet koenheyt aen de rouwejeught

,

Want dat en is geen maegde-deugt

,

De ftilhey t met iieteerbaer root.

Dat is het flot van uwen fchoot.

Dat is een rots , een vafte fchans

,

Dat is de rechte macghde-krans j

Ghy moet niet komenm den Raet

,

Nochdacr 't een heir het ander flaer,

Al wat daer dienftigh wefen kan

,

Dat fijn al plichten van den man.
lek weet dat noyt een ware maeghc
Sich des haer leven heefc beklaeght

,

Dat fy oock toegelaten vreught

,

En foete fpeeltjcns van dejeught

,

Heeft door de reden ingefwicht

,

Ter eeren van de maeghde-phcht.

,jln hacft van tafel op te ftaen

,

, jEn Gock met honger wegh te gaen

»

j,Dat is , o maeght , debefte voet

^"Waer namen weelde rechten moet:
„lek moght , en ick en deê het niet

,

j,En gafin vreughde noyt verdriet.

Onthout dit alu leven lanck

,

Ghy fult my weten grooten danck

;

En fchoon gy 't heden niet en grijpt

,

Het fal u dienen alsje rijpt.

Enofhet fomtijts foo gefchiet

Dat ghy aen iemant fpraecke bied ,

Het tacketeylen evenwel.

Ofander dertel hant- gefpel

,

En dient vooral geenjonge maeght

,

Want 't iste veel van u gewaeght.

j, Als 't meysje giet met eenigh nat,

,,Dat is gefeyt , koomt fooltmy watj

j, Als't mcysje gooyt met eenig groen,
„Dat is om weder-fpel te doen j

A E G H
5,Maer fteecktfe wat in iemants bedt>

j, Soo koomtfe naerder aen het net

>

, ,Want is de kunft oyt kunfte weert

,

„Het fpel heeft vry een lange fleert,

U kamer is danop gedaen

,

En noodt de vryers in te gaen,

U koets , eylaes , u ftil vertreck

Is open voor een lofl'en geck
^

En wat hier tegen doch gefeyt ?

Ghy hebt de gronden eerll geleyt >

Ghy hebt 'et op den hals gehaelt

,

En wortmeteygenmuntbetaelt,

Een die aldus met vryers jockt

't Is feker datfe vryerslockt

,

Gelooft 'et vry , uyt enckel fpel

Ontftaet niet felden fwaer gequel.

Ickfagh eens left een foet geval

Dat u milTchien iet leeren fal ;

Een meysje van haerjeught gequelt,

Ging fpelen door een luftigh velt

,

Her plucktc bloemtjens hier en daer,

En wert daer in een Bie gewaer

,

De vryfterhaddefpelensluft.

Dies had het beesje nimmer ruft

,

Sy greep,cnneep,waertliep ofWeek,

TotdatPin 'tleftekreegheenfteeck,

Doen riepfe luyde : fel gedrocht

!

Ick die alleenmaer fpelen fbcht >

Ben door u pricken foo geftelt

.

Dat my het lijf tot bobbels fwelt j

Het fpel is foet enheelt verdriet

,

Ten dient nochtans demaegden niet.

Europa, jonck en welighdier,

Vergreep haer aen een loofen ftier

,

Vooreerfl foo gaetfe by hem ftaen

,

En raeckt fijn vett e quabben aen

,

Sy neemt fijn horens in de hant

,

Die fy geheel doorluchtigh vant .,

Sy ftreelt hem om en op het lijf.

En foecktalfoo haer tijt-verdrijf>

De linckert laet het meysjen doen

,

Jae gaet hem ftrecken in het groen

,

Daer licht hy mack en wonder tam
Niet anders als eenjarigh lam

,

Des wort de maegt gants onbevreeft

Enkoomt te ftouter aen het beeft *

Sy gaet 'er dickmaelom enom

,

Sy pluckt hem menig fchone blom

,

Sy draeght haer al te bij fter mal

,

Sy hangt hem kranflên over al

,

Sy wrijJÉt , enkraut hem op den kop,

Ten leften fitf'cr boven op

,

Daergaetdeluyperna deftrant,

En foo allenxfen van de kant

,

Tot in de diepte van de zee

,

Enfwemttotaeneen vreemde ree,

En fiet! daer wort'et uyt-gewracht

Waer toe heckunsje was bedackt.

Nu hoort doch eens wat dit beduyt.

En treckt 'er keeft en leven uyt

,

O maeght , het is tor u gefeyt

,

Dat , waermen eens de gronden leyt

Tot los geraes en dertel mal

,

Menweet niet waer het enden fal j

Noyt vryfter wort terftont gefchent,

Ofvanhaerkuysheyt afgewcnt,

T. 1^

Maer flap, op ftap en voetaen Voet

,

Soo koomtfe daerle nieten tnoet}

Men raockt voor eerft in malle praet.

En voorts in dertel ongelaet

,

Daer uytonftaet dan fottemin,

En die gaet diep en dieperin

,

Dies waft de vryheyt des te meer

,

En groeyt ten leften al te feer

,

En eens dan in een minne-droom >

Sijn al de kiften uyt den toom

,

Ehtuflchen vroet en tufithengcck,

Soo koomt de rat dan aen hetl'peck:

Daer fit , eylaes 1 de vuyle bruyt

En fchreyt dan beyd' haer oogen uyt t

Maer 't is, ó vrijfters, al te laet

Te klagen na de malle daet.

Wel , flechte duyven fondér ga!

,

En weeft u leven niette mal,

Vermijt in als den cerften trap *

Onguerejock ,en fotte klap

,

En los gewoel, endom geraes.

De menfche wort allenxfen dwaes,

„En die voor eerft haer niet en mijt»

,,'tls wonder waerfe nieten glijt.

P H Y L L I S.

Dit houd' ick voor een goede leer,

Maer bint geen vryfter al te feer j

Ick bidd', en acht 'et geenfinsquaet

Dat fy wat dickmael ^elen gaet j

Want die alleene fit en kijckt

,

En noyt eens uyt den huyfewijckt»

È n weet nietwat 'erommegaet

,

Nóch hoe het in de weerelt ftaet

»

Maer een die réyft offpelen rijt

,

Die wort geoeffènt met 'er tijt.

ANNA.
'tOeduerigh drillen achter ftraeC

En voeght doch geenfins onfen ftaet»

En veel te rotfen hieren daer

,

Dat heeft al mede fijn gevaer

,

En overal ter feefte gaen

Dat brengt oock menigh hinder aen,

Jae deuren venfter , boven dat

.

Die fchaden vry al medewat j

„O maeght.onthoud u van den dagj
„Soo veel het immer wefen magh

,

j,Want al te grooten fonne-fchijn
„En kan u geenfins dienftigh fijn.

,,U wit is nut te fijn bcwaert

,

„U eere dient te fijn gefpaert,

„Enkoomje dickmael in de locht,

,,Ickduch:e dat 'et fchaden mocht*
„Ofis u fchoonheytniet foo teer

,

„Soo vrceftu fchaemte des te meer.

*t Is waer ,de kunfte van de min
Die beek een maeght dit anders in »

Ja wil dat fy geduerigh fal

Haerwaeren vcylen overal j

Maer Nafofegge wat hy magh
Ick acht 'et vooreen quade flagh.

Ghy , wilje fijn vangoeden lof.

Blijft'huysj,;dat is het maegden-hof.

B 3 Wacht



ïS M A E G H
Dan wy ftjn in eenlant(GoddanckJ
Daer niemant kent den harden

dwanckj
Maer veel te los eti al te vry

,

Dat leyt een gront tot flavcrny

:

Soo dient 'er dan een vaftc wet,

Soo dient ons dan een peyl gefet

,

En daer en is geen beter raet,

Als hieren elders rechte maet.

P H Y L L I S.

Maer ick ben uy t 'er aert gefint

Om (laegh te fweven met den wintj

En niet dat ick oyt liever wil

Als ftacgh te wefen op den dril
,

Wachtdafr , tot datje wortgefoght,

jjDe A'cylftc waer wort minil ver-

kogt,

,,Het is een fpreeckwoortover al;

j,De befte koeyen fijn op ftal

,

,,En waer het Ichacp^e dolen gact

,

jjDacr is 'et dat 'et wolle laet.

P H Y L L I S.

Maer wie heeft doch Ib hardenwét,

Den maeghdcn tot een dwang gefet ?

Ick houdc beter dat men liet

Wat hier en weder daer gefchiet.

Als dat men ecnigh fit en fuft

,

En laet verroeftcn fijn vernuft;

Hoe: fal dan noch een vlugge macght ick rcyldc , fiDO ick maer en mocht
Met t'huys te blijven fijn geplaeghtf

't Is lang genocgh in fchool geweeft

,

En daer een harde plackgevreeft;

Laet doch de jeught wat luftigh fijn.

Wat hacrgenaekthaeftnieuwe pijn

,

De laft van 't huys , de wil des mans

,

En alle jacr een kint by-kans. (becll

,

Men bint een flaef, men toomt een

Maer niet der vrouwen ecdlen geeft,

En ofmen fchoon al vrou \ven bint

,

Soo is 'etdoch maercnckelwint :

3,Wijn Tonder lugt die leyt ê woelt,

,,Soo dat hy veel de kelder ipoelt;

Van defe , tot een ander locht -,

't Is nut voor ons (na mijn verllant)

Te reyfen door het ganfche lant j

Terwijle dat de vrye ftaet

Onstotonseygen willelaetj

En dat en huys ,enman , en kint

Ons aen de fchouwe niet en bint

;

Men hoort dan wonder overal.

Men hoort 'er menighvreemt geval.

Men hoort al wat een reyfend' man
Tot onfen nutte feggen kan >

Men heeft geducrig nieuwe vreugt

,

Men vint geduerigh nieuwejeught

,

a.Een maeght gehouden aen een blok Men leert de wijfe van het lant

,

„Isdikmaclvoorde fi:hommel-kok , Menfict'ermenighaerdighquant,
„Ofvoor een vent ik weet niet wien, En wat'erkoomt van hier ofdaer,
„Gehjckalsdickmaelisgeficn. Dat wet de finnen allegacr)

„Hetvrouwe-vleys is felfaem kruyt, Ten minftcn -, hoop ick, datje lijt

„Gact bint 'et iii,. foobcrft 'etuyt. Dat onfe maeght wat fpelen rijt,

Ick vinde dat 'et vryfters gae t Of met een wagen op de ftrant

,

Gelijck Caftaignen die men braet , Ofin het vette koren-lant

,

Want als men die wat opens geeft , Ofanders in een boere-feeft

,

Dan is 't datm 'er decgh van heeft.

Men brengt de vrucht dan van den
Ten goede van een blijden geeft >

Opdat dejeught doch ecnendagh,
Totop de tafel van de weert, (hecrt By wijlen vreughde plegen magh,
Maer laetfe toe en ongefneên

,

Sy fpringtinduyfentftuckenheeni ANNA.
Enofmendanaldeerlickfiet, Het fpcle rijden heeft gcvaer,

De rechte keeft en is 'erniet

;

Gelijck men dickmael wort gewaer

,

Wanneer ec \'ryfter heeft de macht Byfonder als men door het lant

,

Te komen daer dejonckheyt lacht, Gaetrotfen , op fijn eygenhant,

Soo loftfe , dooreen open vreught

,

En fonder icmant vanontfagh

De dampen van de gullejeught, Door alle velden fweven magh|
En wacht dan (als het haer betaemt

)

Dit heeft my noyt w'el aengeftaen

,

Tot datfc vrouwe wort genaemt

:

Al wort 'et al te veel gedaen

>

Maer foo wanneer een luftigh hert

Geduerigh op-geflorenwert.

En dat 'et met een droeven fin

Dat innigh heet moet kroppen in

,

Dan wort de maeght wel fo gcpcrft

,

Dat fy van fpijt in ftuckcn berft.

Dies hceftfe, fchoonfe wort debmyt,

Gec ktoon^ofkrans ofmaegdekruy t.

ANNA.
Het vrouwedwingen acht ik quaer.

En weet dat fluyten nieten bact

,

Want heeft het wijf een reyn ghe-

Het fluyten is ten overvloet -, (moet j

En is 't miflchien een lichte fchuyt

,

Soo is 't verloren watje fluyt.

Siet Dido fpeelt , en rijt terjaght,

En 't heeft haerom haer eer gebragt-

P H Y L L I S.

Fy kint ! dat is Poète praet

,

Daer op niet eens te letten ftaet

,

Die geeftcn fchrijven overal

,

Dat noyt en was , ofwefen fai.

ANNA.
't Is foo : maer echter niettemin

Daer fteken nutte dingen inj

Ten is voorwaer geen lofle wacn

,

Indien men wil met oordeel gaen

,

Die wijs is , neemt den handel niet

Gelijckmen die voor oogen fict

,

T.

Maer ofdie fchoon wat felfaem luyt,

Hy treckt'er tucht en lecnnguyt.

J
uyft fo de wijngaert plag te doen

,

Die met haer loofen weeligh groen,
Sich op de Ibetfte druyven ftreckt,

Envceldefchoonfte vruchtendekt,

Maer w eert men maer het gulle blat,

Soovint men ftrax een groote fchat.

Soogaet'et met die gccften toe,

Sy Ipreken , ick en v eet niet hoe

,

N a fchijn en is 'et maer gemalt

,

Alwathaeruytciepennevalt,

Maer alsmen flcchs het loofontwinCj

Dan is 'et dat men druyven vint.

Doch foo u dit niet aen en ftaet

,

Soo weet ick noch al goeden raet

,

Ick wilgaen brengen aen dcndagh
Datu wat dieper roeren magh.

Siet ! alfoo lang de klare maen
Sal aen den blacuwen hemel ftacn

}

Soo lang men in het aerdfchcdal

Van vlugge macghden weten fal j

En dat men oyt van fpelen gaen

,

Sal by dejonckheyt doen vermaen

,

Soo lang fal Dina fij n bekent

,

Sy is door fpelen-gaen gefchent.

Eylaesidaerbleefhaerganfche roem,

Daer bleefhaer teere maegde-blocm,
Daerbleefhaer kransen fiere kroon

,

Ach ! dat heeft fpelen voor een loon.

't Is waer , dat flux het leelick ftuck

Den vryer dijt tot ongeluck,

Endat'erbloet wort om geftort

,

Maer , laes ! fy koomr'er by te korti

Want alle mannen komen om

,

En onder al haer bruydegom j

Daer fatfe doen in ftagen rou

,

»

Veelflimmer als een weduw-vrou

,

Na haer en wort niet meer gevracgt,

V an haer en wort niet meer gewacgt,
Sy wort gehjck als doot getelt

,

Sy wort alsm het graf geftelt

,

Sy krijght haer leven geenen man

,

tn al deSchrift die fwijght 'er van

;

Nu weeght hier eens in u gemoec
Wat quaet een nieus- gier ooge doet,

En wat een fl^ickde maeght beftaet

,

Die los en weeUgh fpelen gaet.

Sy quam te Sichem in de ftadt

En ftrax foo wertfe daer gevat

}

Het fchijntofdathacr bly gelaet,

Ofdat miflthic haer vreemt gewaet.

Ofander s dat haerroode mont
Aen Sichem wel te finnc ftont.

Dan noch foo leert oock even dit

,

Wanneer men in de luft verhit

,

En geeft de tochten haren cyfch

Na wjjicvan het dertcl \ leys

,

DatGod dan fware plagen fent,

Waer door de fchéder wort gefchétj

Een teycken dat hy byfter haet

En met gewiflfe roeden flaet

Al wie dat oyt het echte bedt

Ofvoorofnadcrhanr befmet.

Het fpelen heefr in als gevaer,

Gelijck men dickmael wort pewaer.



M A E G H T. ii

Dus fchoon daer iemanttot u koemt,

Die Ikh u trouwfte dienaer noemt

,

En dat hy efter niet en dient

Te fijn u deel en echte vrient j

Ghy , houd den vryer gecnfins aen

,

Macr laet hem elders henen gaen

,

En dcnckt niet in u los gemoet

,

Ickfalwatjockenmet den bloet,

Sjjnvier, en vlam jen mmne-pijn

Dat fal my voor een fpeeltjen fijn

,

Neen,vryftcr,neen,endenckt'etniet

Of't falu brengen in verdriet -,

Want als een maeght het oore leent

,

Schoon fy de faecke niet en meent,

•Sy wort noch efter menighmacl

Gewonnen door een foete tael

,

En veel , die fneger fijn als ghy

,

Die raecken dickmael aen den bry.

Wanneer een loofe Quackclacr

Spreyt hier een net en weder daer

,

En dan fijn liftigh flcuyten roert

,

Enop fijn vang geduerigh loert,

En dat de Qiiackel weder flaet

,

En maeckt gelijck een tcgcn-praet

,

Het dier , ey lacs ! raccktm het net

,

Oockcerhctopden handel let.

Wanneermé door eé oorlogs-trek

Een fchans kan brengen in gefpreck

,

Ofdat een macgt aen 'thooren raekt,

Gewis de pays is haed" gcmacckt.

P H Y L L I S.

Ditliiyt, mijnsoordeels,alteftrafj

Men feyt geen oude vryer af

Voordat men nieu gefelfchap fiet

Datons fijn trouwe dienften biet:

Dat is een greep van onfen tijt

Voor al wie heden wort gevrijt

;

U deunheyt heeft oock nietom 'tlijf,

Hoe! mag men niet voor tijt-verdrijf

Een foeten prater drie of vier '.

Aenhouden , nae des hofs; manier ??

En ofeen vryerfom tij ts malt

,

Gelijck het in het fpelen valt

,

En ofhyjockt , en ofhygeckt

,

Daer wort geen vryfter afbevleckt j

En ofhy fchoon wat vryer fpecit

En fomtijts oock een kusjen fteelt.

Voormy , 'kenJieb 'et noyt beVroet

,

Dat ons dit eenigh hinder doet 9

Want met dat ieder is gegaen

,

Men veeght 'et af , en 't isgedacn >

'kEn vind' hier fchade noch bedrog,

Al wat hy nam dat heeft men noch,

Siet hoe het met het Byetje gact

,

Terwijl het raept fijn honigh-ract

,

Hetraeckt ,het fmaeckt , ja kufthcc

Het fuigt'er was en honig uit, (kruyt,

En fiet des efter niettemin

Ten druckt 'er pleck noch rimpel in;

Maeckt vry een tuyl of roofe-krarts

,

De bloem diehoud haer eerfte glans_

ANNA.
En acht niet alle dingen goet

,

Schoon die het hof by wijlen doet j

Voor al en houd geen vryers aen

,

Om tijt-verdrijf, ofloflfewaenj

Want foo te vryen heeft gevacr

,

Gelijck men dickmae^Uwort gcwaer.

En wat ghy dan noch vorder fegt,

Dat luyt fmij ns oordeels) al te flecht
j

Hoe ! meynje dat het mal geraes

Van Jan, ofFloor, ofPier of Klaes,

Aenjonge maeghden niet en fchaet ?

Gelooft 'et vaft , ick feggejae 't :

Is eenigh ding ter wcerelt teer

,

Het is de lofvan maeghden cér :

Wy fijn fo meeps,foö byfter wack,
Gelijck een verfche druyven-tack

;

Gaet tafl: eens aen dé fchoonften tros,

Gaetraecktdien aengenamen blos,

Dat edel waes, dataerdighblaeuW
,

Die peerels van den koelen daeu

,

Gy fult haer nemen met 'er daet
Al wat haer wel en geeftigh ftaet

,

rA'ch^N't'aerinenflechseen vinger fet,

Daer bli|ft!ïQrfl:önüecnvuy Ie fmet.

En fchoon men waftfe naderhant

,

Nochmiftfe ftaeghaereerftenftanti

't Is even met de maeghden dus,

Haer let een hant , een fachte kus

,

Haer leteylaes ! 'ken weet niet wat>
Dat haer flechs aen de leden vat :

,,Het maeghde-waes is wonder ifijn ,

,,Ten wil doch nietgehandelt fijn.

„Gy,wcefl: dan niet alleen befchaemfc

, ,Te plegen dat geen maegt betaemt,

, jMaer fiet oock , vry fter 3 datje laet

,,Denblootcn fchijn van allcquaet}

,,Want, ingeval u goeden naem
„Een fnoodeklap-mart over quacm,
„Al heeft die fchoon gee vafté gront,

, ,Maerkomt flechs uyt eê loflè mont,
,,Ghy fult noch efter nimmemeer
,,Bekoomcn u verloren eer.

,,SietlalsdêNooteenfchelverlicfl:,

, , Hoewel mê fchoon een ander kieft,

j,Hocwcl men doet al wat men mag,
,,Té is noyt weder,fo hetplagj (wat,

„Hoe wel men't maeckt,daer hapert

jjHoe wel mé fl:opt daer blijft eé gat;

,,Eenvryfter dient te fijn beducht

, ,Te komen in een quaet gerucht

,

3,Want treft haer eens de bittre nijt

,

„Schoon datfe fich dan vorder mijt

»

„'t Is al om niet , fy heeft een wondt
„Daer van fy noyt en wort gefont.

P H Y L L I S.

Ick weet dat dit de maeghden baet,

Dies fal ick doen naeruwen raet.

Maer nademael ghy nöodigh vint

Dat , als eenjongc dochter mint

,

Sy dient met onderfcheyt te gaen ,

En fomtijts iemantafte flacn

,

Soo feghtons dochhoedanigh vrient

r ' '^ voor ons gekofen dient.

ANNA.
^ foo let doch óp de deught

,

]. len handel fijnerjeught,

' {. Én'
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En hoe hy fich gedragen heeft.

Wanneer hy buyten heeft geleeft

,

In Duytflant, ofin 't Franfche Rijx:k,

Ofelders in een ander wijckj

Letop een wijs ,een nuchter man

,

Die u tot Iteunfel dienen kan

,

En in den geeft en aen hethjf

,

En voor het wichtigh huys-bedrijfi

Want mits gy nog (ijt wondergroen

,

Soo is aen u gants veel te doen: (hant,

Dus neemt geenflecht-hooft byder
Of ghy blijft beyd' in onverftant

i

Want van een keerfe fonder vlam

,

Noyt ander keerfe licht en nam.

P H Y L L I S.

Hier in en hcbje geene kans

,

'kEn hou van w ijs ofvij fe mans -,

Want wie daer is gelcert ofkloeck

,

Die heltgeduerigh na den boeck -,

En heeft dan veeltijtsin het hooft

Dat hem van alle vreught berooft j

Hy is cenfeyl-fteenin der aerc.

Die flechts met fware dingen paert

,

Vermits hy noyt iet op en licht j

Als ftoffe van eengrootgewicht

,

Hy wil geen fpcl offoetejock

,

Maer is foofwaer gelijck eenblock >

Hy is met geen vermaeck gepaft

,

Maerdraegtgemecnlikgrootenlaft j

En daerom ftactmy beter aen

Een man van leden wel gedaen

,

En daer toe vrolick van gemoet

,

Die niet en heeft als geeftighbloet,

Die niet en foeckt als enckel fpel

,

Dien wil ick voor een bed-gefel.

,, Een man tot foete vreught bereyt

,, Beloont der maegdcncerbaerheyt.

A N N A.

Sal dan u trouwe fijn gefticht

Alleen maerop een Venus wicht 3

Dat niet en weet te brengen by

Als fpel en liftelaffery ?

't Is mis getaft , meynt ghy het foo -,

De luft is vier van enckel ftroo

,

Dat eerft wel grootevlammen geeft,

En met fij n voncken hooge fweeft -,

Maer wat voor eerft foo vierigh was,

Dat is terftont maer enckel as.

Dejeught , als fy haerroUe fpeelt

,

IsjuyftgelijckalsMemnonsbeelt

,

Dat maecktmen weet niet wat gelaet

Soo lang de Son daerover ftaet :

Maer als haer ftraeldaer niet en is

,

Soo ftaet 'et ftom gelijck een vis.

So langmen fingt en luftig queelt,

En malt, enjockt , en pijpt , en veelt,

Soo lang menfriflche wangen kuft

,

Soo lange duert de gcyle luft

;

Maerop het eynde van de feeft

Soo is de weelde fonder geeft

:

Want koomt'er naer het ecrfte fpel

Ofkoorts , ofpijn , ofhart-gequcl.

Dan weet die groote vryer niet

,

Als dat hy flechtendeerlickfiet

A E G H
Ghy , kieft daerom een ander man,

Die wijs en vrolick wefcn kan^
Die is te rechter uren foet

,

Die is te rechter uren vroct

,

Die weet en wat het trouwen eyft

,

En wat eenjonge vrouwe peyft

,

Dictoontfich noyton-acrdigh mal,
Maer weet wanneer hy fchertfcn fal -,

Want fchoon hy iemant onderhoud,
Noch is lïjnjock niet fonder Ibut.

Men vinteen vifch die Cephalhiet,

Die niet foo liefals vier en fiet

,

Dit weet de viflcr en iljn maet,
En daerom als hy viflen gact

,

So neemt hy flechs een laege fchuyt

,

En fteeckteen fackel voren uyt

,

En ftrax wanneer het weeligh dier

Verneemt de ftralen van het vier

,

Soo komt 'et veerdigh fwemmen aen

Juyft daer het fiet de fackel ftaen

,

Het licht dat op het water ftraelt

,

Dat leythem in het hooft en maelt.

En fiet !m defen minne-droom
Sofpringt het veerdig uyt dé ftroom,

En geeft fich in den hollen boot

,

Een rechte woonplaets van de doot.

, ,Als eé die trout haer dan vergaept,

, ,En flechs alleen maer vreugde raept
,,In minne-woorden byfter loos,

, ,Ofin de fchoonheyt wonder broos,

,,Of in dejeught en haren glans

,

,,Voorwaer die waegt eenmomrac-
„Ik heb van langer hant geleert(kans}
, ,Dat , wie fich oyt ten echte keert

,

„En niet én broed in haren fin

„Alsketelingvan foete min

,

„Dat(fcgick)voorgewènftevreught

„Sy veel-tijtsleyt een droevejeughtj

,jWant als het aerdigh lijfeer lang

j:Helt tot een fnellen ondergang

,

, ,Wat bhjft 'er anders dan berou ?

, ,Een bhjde bniyt , een droeve vrou.

Ghy daerom , Phylli , watje doet

,

En trout geé flechthooftom hetgoet,

En trout oock op het ooge niet

,

Want 't dientu beyde tot verdriet.

In 't echte bon t koomt 't aller ayr
Nu eens het foet , en dan het fuer

,

In't eene dientu trooft en raet

,

In 't ander rechte middel-maet

,

En wie eenman trout om het gele

,

Die fal in beyde fijn verftelt

;

Maer fojc kieft een rijp verftant

,

En treet dan in den echten bant

,

Dat fal u dienen overal

,

Soo wel in vreught , als ongeval j

Als in de Roos het aerdigh root

Is door den fnellen tijt gedoot

,

Endathaerblat, nu bleyck en droog,

Cjeen luft kan geven aen het oogh

,

Haer foete reuck,'tinwendighgoet.

Is dan noch dat haer achten doet.

P H Y L L I S.

Een wijs ,cen kloek,cé geeftig man>
Die weet ick dat ons dienen kan,

Maer wie tot trouwen is gefint;,

Moet dickmael nemen datfc vint;

En 't is daerom (mij ns oordeels) croct

Dateen die haer ten echte fpoet

,

Hierin niet al te nau en kies

,

En foo een goede kans verlies

;

Men dient te nemen dat 'er koomt,
En niet te feer te fijn bcichroomt

j

Want niet te doen in dit geval

Tot dat 'er iemant komen lal

Die ons door fijn volmaecktedeught
Sal laven met een rechte vreught

,

Dat is voorwaer een lofle wacn

,

En daer en is geen wachten aen j

't Is beft te feggen : Koop is koop

,

En een te grijpen uytdenhoop,
"Want iemant van te nauwen keur
Die ftelt haer eygen hoop te leur.

ANNA.
Ik weetjgeen menfch is fonder feyl,

Maer efter toont u niet te veyl

,

Laet aen u vader dit beleyt

,

Gelijck als voren isgefeytj

Dan niettemin, op datje meught
Het recht genieten van dejeught

,

En neemtdoch noyt een oude man.
Die u een vader wefcn kan

;

,jWant noy t enwas 'er grijfen baert

„Met jonge macghden wel gepaert,

,,Een ieder trouwe fijns gelijck

,

„Hetjonk metjonk, ennjkmetryck.
Als'tklim een ouden boombewaft,
Het maeckt fich om de ftamme vaft

,

J ae grijpt den block als in den arm

,

Maer dat en pafthem niet,och-arm

!

Wat alshet klimop'tfchoófte fpruyt,

Dan gaet den ouden droogaert uyt.

Voorts raed' ick datje noyten trout

(Ten fy ghy fchamelfijt ofout)
Een die fijn wijf heeft over-leeft.

En kinders fonder moeder heeft -,

„ Wie moeder is , en efter maeght,
.jHecft dickmael reden datfe klaegr,

, ,Heeft dickmael ftoftot onvcrdult,

, , En moet veel lijden fonder fchult;

En fchoon de goede man befluyt

,

U iet te maken voren uyt

,

Als tot een trooft vanu verdriet

,

Eylaes de vrient vermagh het niet

;

Want ofhy fchoon u wel bemint

,

Ghy meugt flechs deelen als een kiht
Soiemant in een boomgaert quam,
En name daer eenjonge itam

,

En int 'er op eendicken tack

Gebogen door een laftigh pack

Van groene vruchten die hy draeght

Gewis die heeft te veel gewaeght

:

Want eerft foo lijt het ooft verdriet

,

Want't heeft fijn eygen moeder niet

,

Oock queelt de tack mecft alle tijt

,

En't boomtje gact fijn kroontje quijt:

Sietdus fookrijght een yeder'tfijn,

En niemantis 'er fonder pijn.

P H Y L-
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Her gene gby daer hebt gefeyt

,

Dat heeft voorfeker goet befcheyt,

lek meyne dat hetjeughdigh bloet

Met jonck gefelfchap paren moet

,

En wil dat Iich een out gefel

Sal hjden met gerimpelt vel j

En fiet dat heb ick vail gefet

,

En 't is voormy een ftaie wet.

Mijn vader efter niettemin

Die gaet hier tegen mijnen fin,

En dreyghrmy dickwils met een man
Dien ick doch geenfins velen ka n

,

M y dunckt hy is al w at te vijs

,

My dunckt hy is my veel te grijs

,

My dunckr dat hem een rijper vrou

Al vry wat beter paffen foii

;

Enditisalmaerom het goet,

Ey fiet eens wat de penning doet

!

Ofhy het mey nt en weet ick niet,

Maer immers is 'et my verdriet

,

Dathy mijnjeiigc lbo w eynigh acht,

AVat raet nu om de Aader-macht

Hier in te mogen tegenil.en ?

A N N A.

En ftelt u ftuer noch hortigh aen

,

\^'ant dat en is geen maeghden eer

,

Oock fijo vermagh deheiisheyt meer

In defe faeck en over al

,

Dan wrange fpijt en ftuer geral ;

Ghy , maeckt daerom datu gemoet
Gedult en ftille finnen voed :

Eerbiedigh fijn , dat is u nut

,

Dat is het maeghdelijck gefirhut

,

Dat is een kruyt van groote macht

,

Die maekt oock harde quaften facht.

Gaet neemt de vruchté van den Pij n

Diefirhiergelijckals kcyen fijn,

Gaetflaetfe dickmaelop het lijf,

Jaeflaetfevrygeweldighftijf,

't Is al om niet , het vreemt gewas

Dat blij ft gelijck 't te voren was

;

Maer neemt 'et meteen fachrerhant,

En fet 'et daer een viertje brant

,

En laet 'et maer een weynigh ftaen

,

Het fal van fellefs open gaen

,

Het fal u geven , fcnder lioot

,

Al wat het deckt in fijnen fchoot -,

, ,Siet : daer gewelt niet op en hecht

„Dat brengt beleefthey t ons terecht.

Maer als mijn vtder immers wou,

Moeft ick dan treden in de trou

Mer iemanrdien hy kiefen mach ?

Dat waere doch een droef gelach.

ANNA.
't Is feker dat een vader kan

Een dochter brengen aen den man ,

En dat alleen op fijnberaet.

P H Y L L I S.

Maer dat is iiyter maten quaet,

Het raekt de dochter immers meeft

,

Sy weet de drift van haren geeft

,

Sy weet het fpits van haren fin ,

En daer op draey t de ganfche min

;

Sy moet doch al haer leven lang

Sich buvgen onder 's mans bedwang,

En met hem dragen quaeten goet.

En met hem fmaken fuer en foet >

Dieshoud ick dat het beter waer

Dar fy haer koos een weder paer,

Als iemant dickmael al te vijs.

ANNA.
Maerwy en fijn het ftuck niet wijs

,

En daerom is 'teen bster voet

Dat dit een fneger ooge doet.

P H Y L L I S.

Ick heb nochtans wel eer verftaen

Dat dit eens anders plagh te gaen.

De fchoon' Helene , foo men leeft

,

Die is 'er beter aen geweeft

,

Die mochte nemen met 'er hant

Een vryer die fy dienftigh vant

,

Een vryer uyt oprechte min

,

Een vryer uyt een vryenfin

,

Een vryer die haerjonge fiet

Van al de Princen beft beviel;

En dit is elders meer gefchiet.

ANNA.
Ten was daerom te beter niet

:

Want fchoon fy had haer vrye keur

,

In och gingfe met een ander deur.

Doch hier van alsje rijper fijt,

IN u is 'et eenmael iicheydens tijt

,

't Is vaft, ickworde 'thüys gewacht

,

En daerom fegg' ick goeden nacht.

P H Y L L I S.

Eynoch een woort eer datje gaet

,

Tot onfchuk van mijn lofien praet

,

Ghy w eet , ick hebbe veel gefeyt

,

En dickmael al te breet gewcyt,
Vermits ick fomtijtsfaecken dreef,

Al vry wat verre buyten fchreef.

En fiet: ghy denckt dat ick het meen,
Maer, weerde maegt,ick fegge nceuj

Ick flechte duyf I ick jonge fpruyt

!

Ick haeftighom te fijn de bruyt 1

Ey lieve , denckt 'et nimmermeer

,

De fchaemt' is my te wonder teer

:

Ick weet dat trou-fucht niet en paft

Voor iemant die nochhooger waft^

Ick fprack alleen by wijlen ftout

,

Op datje klaerder i'preken foud

,

En dat ick becer mocht verftaen

Wat voor my dienftigh is gedaen
;

Want anders , ben ick wel bericht

Waerons de fchaemte toe verplichtj

Ick ben ter ecren opgevoed

,

Ick weet hoe dat ick Ipreken moet

,

Ick weet oock waer ick fwijgen fal,

Dus achtmijn reden niette mal

;

Maer denckt dat harde regen-fpraek
Ontfluyt de gronden van de faeck,

Oock kan ick wachten met gedult
Toteens de Tijt mijnjaren vult,

En tot 'er eenseen vr) erkoemt
Die my te recht Sij n Herte noemt

,

En niet alleen my domme maeght
Maer ook mijn ouders wel behaeght.
En wat belangt mijn voorder bt.

Dat fteir ick aen den grooten Godt

,

Dien fal ick bidden alle daegh

,

Dien fal ickfmeecken even-ftaegh ,

Nietflechsjuyftom eê echte vrientj

Maerom datmy ten goede dient

,

Het fy dat ick het aerdfche dal

Eens mede wat vermeeren fal

,

Ofdatick met eencenighlijck

Sal reyfen naer heteeuwigh rijck

:

En hier op ben ick wel geruft.

Ten fpijte van de geyle luft.

Siet , kint nu lijd' ick datje gaet.

En danck' u voor u goeden raet.

t) E
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IOnckvrouwen, die noch vryftcrs fijt:

Bcginfels vanden nieuwen tijt,

En gronden van het acrdfche dal

,

En van de jeught die komen fal

,

Siet hier voor u een nieu gedicht

,

Benevens uwen Maeghde-pUcht>

Siet hier voor u een ander boeck

Ten dienfte van den teeren doeck

;

Siet hier een nieu te-famen-fpraeck

,

Dieukanleyden tot vermaeck,

Die u kan dienen van derjeught

,

En brengen tot een nutte vreught.

Maer laet 'et u geen droeve pijn

,

En laet 'et u niet tegen fijn

,

Oock fpreecktmy doch niet qualick toe

Dat ick u nieuwe koften doe

,

Dat ick hier noch een Vryfter-dicht

Gae voegen by den Maeghde- plicht.

Daerisvooru geen klagens noot

,

De koft is kleyn , het voordeel grootj

Al wat hierien?.ant voor betaelt

,

Dat wort met woecker ingehaelt;

Want fchoonje maer voor eene reys

Hier door enkreegt een goet gepeys,

Maer eens een nutte leff ontfingt

,

Maer eens een quaden flagh ontgingc

,

Maer eens verwont een luchten fin

,

Ghy had u kofVen dubbel in.

Doch gaet het iemanc in het hert

Dat haer de fpaerpot minder wert

,

Ofis 'er een diefi.inigh leeft

Om datP een deune moeder heeft

,

Of mirs't haer niet te ruym en ftaet;

Noch weet ick efrergoedenraet

,

Hoort, fooje let op u gewin

,

Koopt flechs te mets een kantje min,

Ontrecktietaen denovervloet

,

Ofvan bet felfaem poppe-goet

Dat u aen hals ofooren hangt

,

Ofelders in de leden prangt

,

En fiet ! daer is een nutte vont ,

Daeruyt ghy bocckenkoopen kont.

Geen kant , al ifle wel gcbreyt

,

Geen boort , al ifle fray geleyt

.

Geen doeck , al iflTe moy gefet

,

Geen kraegh, al iflTewonder net,

Geen nieuwe-tits, ofhooffche dracht,

Aliflekunftigh uyt gewrachtj

Geen fchijn van eenighJuffer-kleet

Al ftaet 'et uytter-maten breet

,

Geen diamant van hellen glans

En is de rechte maeghde-krans

;

Ick weet dat u al beter ciert

,

Als iet datom de leden fwiert.

Een heufche mont, een ftille voet,

Eenfedigh oogh, een reyn gemoet.

Een eerbaer lijf, een bly gelaet

Dat foet maer efter deftigh ftaet 3

En wat 'er op de vryfters meer

Kan vloeyen uyt de feden-leer

,

Dat is de krcone van dejeught

,

Daer uyt ghy fegen wachten meugt.

Dat blinckt al beter als het gout

,

En wat de pracht in weerden houd.

Hiertoe werdt u de gront geleyt

,

By 't geen hier achter wort gefey t ^

Nietdoor een praem van harde tucht >

Waer onder dat de jonckheyt fucht j

Maer door een foete maeghde-praet

Die over fachte fchijven gaet

,

En niet en grijpt in haer beflagh

Als dat een vryfterdragen magh.

Ghy , koopt dan, om de goede leer.

Een doeckjen min, een boeckjcn meer.

UTi>c E. E. ganfch dienft^cillige

JAN PIETERSSE vandeVENNE.

W E G H-
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TWEEDE DEEL,
V R Y S T E R.

DE tijt , eerbareJeught , daer in wy heden leven

Is door een lofle waen tot in de lucht gedreven

,

Dekray,alisfckleyn,diewilecnarentfijn,

Indien niet in de dact , ten minften inden fchijn.

De flechfte van het volck die weet een eygenwapen

N iet uyt de lucht alleen , maeruy t het flyck , te rapen

;

Daer wort fchier alle daegheen nieuwe vont bedacht

Totanders geengebruyck alsvoor demalie pracht.

Men fict een ridder-fchilt enhier en elders maken
Van alle flim gebroet , van (langen en van draken

,

Men vint in menighVelt eenleeuw , een feilen ftier s

Een arent , ofeen valck , een havick , ofeen gier

:

De wapens fijn gevult met alle vreemde heeften

}

En vraegje waerom dat ? foodanigh fijn de geeften

Van die -^leen de naem en niet de daet ver-eelt

,

Sy tooii 'A haeren aert in fchilden af-gebeelt.

Maer



2+ V R S T E R-W APEN.
Maerwiceen wapen voert , 'ken hcbbc niet vernomen

Dat oyt II vr)e ftaet een wapen heelï bekomen ;

Schoon ieder u verheft jen beek u machtigh af,

Noch quam 'er noyr een menfch die u een wapen gafj

Het is dan noch te doen. dorll ick 't my onderwinden
Ickwillu(foomy duncktjeen wapen uytte vindcnj

Een wapen , recht bequaem voor uw e tecre jcught,

Geenfpore tot de pracht jmaer totdcwaredcught.

Maer ey ft tot uwen fchilt geen ongetemde dieren

Die in het woefte bofch ofom de roeien fw ieren

,

En eyftgeen wreeden wolf , geen beyrofvmnigfwijn,

Geen monfter uyt het \^ out en moet u wapen fijn

:

Dus , fchoon ick waer gefint om uyt de groene dalen

De vr)rters tor gebruy ck een wapen afte malen

,

' Soowift ick beter 'ftotï', en koos inditgeval

Een fchaepjcn fondcr crgh , een duyfjcn Ibndergal.

Dan ick wil dcfemael de velden laten blij ven,

En op een ander gront een wapen voor u drijven

,

Ghy dan.ontfangtden fchilt die hier vooroogenftaet

Hetiseenleerfaem beek dat aendevryftersgaet:

Het is een Druyven-tros , met koelen dauw behangen

,

Wiens aengenaeme verw' een ieder doet verlangen

,

Een tros , niet aen de ftam gegccfielt van de want

,

N iet leelick afgcfoolt van eenigh weelde-kint -,

Een tros noyt aen de muyr door wrij ven afgefleten

,

Noytaen haer befte druyfvan mieren iiytgegctenj

Een tros daer noyt een rat haer tant heeft mgéprent

,

Die noyt een vuyle feug met kruypen heeft gefchentj.

Een tros daer noyt de Son heeft vinnigh op gelteken , \

Maer die , met loofbedeckt , haer ftralen is ontweken >

Een tros daer noyt of fpreeuw j of hart-gebeckte mus
Heeft eertijts ingedruckt een al te diepen kus j

Een tros die in het ipel ofm het dertel mallen

Noyt iemant is ontglipt en in het ftofgevallen j

Een tros niet van de ftruyck in haeften afgeruckt

,

Maer van den hovenier te rechter tijt gepluckt -,

Een tros , wiens eygejeught haer noytte feer en perfte

,

En noyt te veel en fwol , en noyt in ftucken berfte -,

Een tros die noyt een holmoneerlick heeft bedot,.

Van buyten niet geblutft , van binnen niet verrot >

Een tros daer noyt een rups heeft boven op gekropen

,

Daer noyt een vuyle worm. is tufichcn in geflopen

,

Daer noyt een fnoode vlieg haer voedfel uyt en track,

Daer noyt een gele bie haer tengel in en ftackj

Daer noyt een fnoode fpin heeft nettenom getogen ,

Daer noyt onguere fleck heeft fwadderop gefpogen

,

Daer noyt een duyfent-voet , ofkever op en fat

,

Daer noyt een grage muys de befte druyven atj

Daer noyt een dertel wicht met vingers op en diuckte,

Daer noyt vermeten hant een druyfje van en pluckte >

Een tros , een gaven tros , noch fris en onbevleckt

,

En met haer eerfte waesaen alle kant bedeckt.

Het kransje datje fiet ontrent het wapen fweven,

Is ving-koord, wel te recht de maegdentocgefchreven j

Een kruyt dat buygen kan , als vangcdweegen aert

,

Ick wenfte , foete jcught , dat ghy loodanigh waert

>

Een kruyt dat nimmermeer plagh in de lucht te fwieren

,

"Vriendinnen , watje doet , weeft fedigh in manieren

j

Een kruyt dat laegewaft,en noytenftijghtom hoogh.

Dat IS tot u gefey t ; hebt ftaegh een eerbaer oogh

;

Een kruytjwiens jeugdig groé noyt vorft en dcde wijkenj

En laetgeen machtig Vorft u tecren maeghdom ftrijken-.

Een kruyt,ecnfchaersge\vas,dat nimmer faet en hcefci

't Is dienftigh dat een maeght noyt vryer iet en geeft.

Een kruyt dat nieten groeytalsmetgelijcke paeren

,

Leert voor een eenigh vrient u groenejeught bewaeren;

Een kruyt dat uyt de fon en in de koelte waft

,

Ghy weer , dat open lucht u niet te wel en paft.

Een kruyt feer nae gelijck doch minder als laurieren

,

Weeft vrouw en in verftant , en maeghden in manieren >

Een kruyt dat bloemen draeght , maer nimmer faet en

Toont ieder bly gelaet,ó Maegt ,en hoger niet. (fchiet.

Een kruyt dat luftighbloeyt,maer nieten plagterijckcn,

Ghy , laet geen vreemden reuck aen uwe leden blijcken j

Een kruytjeenjeugdigh kruyt , dat fijn geheelcn roem
Stelt in lijn aerdigh blat en in fijn teere bloem

:

Wel aen, o broofe waer, ó wonder fwacke dieren,

Laet u gemoet altijt dercyne feden vieren

,

Uw' eer is al u goet -, u bloem , u befte fchatj

Ach ! 't is met u gedaen , wort dietnaer eens beklat.

Maer wat fal 't eynde fij n ? mocht hier een vr^'er feggen

,

M oet ftaeg de rijpe daiyfnoch ftil en eenigh leggen ?

Ach 1 fo haer niet een menfcheen foete mont en bied,

Haerglans.enfchone verw',haer waesdatgaettcnict.

Neen,vrmden hoorteen w^oortjDe vrucht die is te raken.

En met een vollen m.ont op haren tijt te fmaken j

Doch cerje met 'er hant het aerdigh trosjen vat

,

Sooftaet ecnweynighby , en leert den rechten padtj

Daer is een heufche grcèp , daer fijn bequame wegen.
Om na den rechten aert u reync luft te plegen

,

Ghy fiet hier aen de druyf een aerdigh fteeltjen ftacn

,

Brengt dacrii rechterhantjdat is de rechte baen.

En foeckt te geenertijt , enfoeckt geen vreemde grepen

Om eenigh fchoon gewas tot u te mogen flepen >

Maer gaet daer ick u wajs> foo w orthet edelpant

Gegrepen fonder vleck , genoten fonder fchant

:

Maer ick en wil voortaen u niet in twijffei houwen

,

De Druyf-tak is een maegtjde Steel^hct eerhek trouwenj

De hant die na den tros met reyne vingers taft

,

Is luft tot echte min , die maeckt de banden vaft.

Ghy daeromjweeligh Quant , genaeckt de teerc panden
Niet met een ftouten greep ofal te grage tanden

,

Maer taft met heusheyttoe.enhoud dochgoede mact.
Want oock het foetfte fruyt , te veel gegeten, fchaet.

En ghy , ó vlugge maeght , als uw e druyvennjpen

,

Soo laetfe nimmermeer , alsby haer fteeltjen, grijpen j

Doch als een eerbaer hant u loete vruchten pluckr

,

Seght dan : God hebbe danck ; het is my wel geluckr.

In tijts , met vrienden raet , in echten ftaet te treden

,

Dat is de befte voet u maeghdom te belleden ;

W^ant, die haer onbevleckt in reyne liefde draeght,

Is vrou , jae moeder felfs , en efter ware maeght.

t'S A M E N-
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Tuffchen

SIBILLE, nieuw-gehuwde lonckvrouw,

E N

R O S E T T E, longe Vryfter.

25

R o S E T T E fireeckt:

^^=^^ Onck- vrou Sibille , weeft
^~

' gegroet,

lek heb u lang in mijn ghe-

moec

Gewenft in defe ftaet te fien

,

En oock met een geluck te bièn

;

Maer, fietlikben ,'k en weet niet hoe,

Daer in belet tot heden toe

:

Nu wenfchicku dan goeden dagh

,

En wat ick vorder wenfchen magh

,

DesHeeren fegen bovenal

,

Den beften wenfch in dit geval j

Ick wenfch datghy te faraen meught

In een draght, liefde , foete vreught,

Voltrecken uwen ganfchentijt

,

Soo lang als ghy te famen lijt

:

N och wenfch ick , wat ick wenfchen

Dat ghy met uwen heven man (kan,

Te famen , op gelijcken voet

,

En out , en leclick worden moet.

SIBILLE.
Of fchoon u wenfch wat felfaem

Sy kan ten goede fjn gcduyc (luyt.

Wanneermen treft den rechten fin.

Maer , lieve , komt een weynigh in

,

En fetu doch hiernevens my.
Op dat u ftant wat vafter fy

,

En dat icku bedancken magh.

R O S E T T E.

Ick fitte meeft den ganfchen dagh,

En hebbehever wat te ftaen.

SIBILLE,
Het is dan beter wat te gaen.

Hoort,weerde maeght,met u verlof,

H icr achter is een luftigh hof,

Indien het u bevallen mocht

,

Wy gingen treden in de locht

:

Daer wafTen bloemen menighfout

,

De CrocLis geel gelijck een gout

,

Enlever-blat,en Aconijr,

Nu beydejuyft in haren rijt

,

Oock is 'er blaeuv. en Hiacynt

,

Een vroegeling , een lente-kinc

,

En dan noch menigh ander kruyt
Dat eerftmael uytrer aerden fpruy t

,

,3Het eerfte fpruvtjc van derjeught
'

j.Datgceftvooralde meeftevreugt

,

jjEn'tbloemtje dunkt een ieder foet,

j,Dateerft fijn knopjenopen doet.

Wel aen ,om u wat vreughts te doen^
Laet ons gaen treden in het groen

,

Ten fy dat ghy het anders vint.

R O S E T T E.

'k En ben voor nu niet hoofs gefintj

Ick fie , dat al wat tuynen heeft

Veel geltsom nieuwe bloemert geeft j

Het out gewas van bloern en kruyt

Dat heeft fchier al te famen uyt

,

Dus , ofick t'huysofelders ben

,

Ick vinde dat ick nieten ken.

't Is hier een Tulpa die men acht

,

Ganrs fonder reuck , en fonder kragtj

En daer een vreemdeKeyfers-kroon

,

Al mede niet als enckel toon

,

En , dat my noch het meefte fpijt

,

Men eert vergif , Den Aconijt.

Een ander prijfe nieuw gewas,

Datiemant hier ofginder las

,

j,De bloemen van den ouden dagh

, ,Sijn bloemen van de befte flagh.

Voormy , ick vinde meer gerief

In Oogen-trooftjin Mate- hef,(kruyt,

In Gcuts-bloem, Munt, en Beurfe-

Reclit dingen voor eenjon^e bruyt.

SIBILLE.
Ick hoor 'et wel , ó weelde-kint

,

Ghy fijt totjocken nu gefint.

R O S E T T E.

't Is fooje feght ; dan niettemin

Ookjock heeft fomtijrs waerheytin.

Maer, fooicktot u Ipreecken magh
Gelijck men in devryheyrplagh ,

Soo weet dat ick bevangen ben

Met ficckte die ick niet en ken >

Ick ben geduerigh wonder fwaer.
Als ofick quaps ofkortfigh waer

,

Dus foek ick trooft tot mijn verdriet

,

Een geeftigh dicht , ofmmne-liet

,

Ofiet dat uyt een droefgemcet -,

Befwaerde finnen wijcken doet

Het aerdigh Klave-cymbel fpel

Beviel u eertijts wonderwel
Ghy paerd 'et met 'et hel geklanck

Een klare ftem , en bfijden fanck

,

En braght foo dickmael aen dejeugt

,

Door II gefelfchap , foete vreught j

Ick bid u noch om deic gunft

,

Schenkt ons een deuntje nadekunft.

SIBILLE.
Het fpel en fingen ( ick beken 't)

Wasmy voor defen aengewent

,

IckfpeeldMck queeld', ick neurd'

,

ickfang

By wijlen ganfche dagen lang,

Alaer fiet ;wy flachten altemael

In dit gevalden nachtegacl

,

Die , als de koele Mey begint

,

Is tot den fang foo gants gefint

,

Dathy de boüchen over al

Doet khncken door een bly gefchal;

Maer , als daer na de lente-tijt

Allenxen na den fomer glijt,

En dat mitsdien het geeftigh dier

Infich gevoelt een ander vier f

Een foeter luft , een rijper aerr

,

Waer door het met fijn gaytjen paert,

Waer door het, eer de lente fcheyt,

Eenneftjen maeckt ,een eytjenleyt.

Dan is de luft van fingen uyt.

Men hoort voortaen als geengeluyt.

Die reyne ftem , en foet geklagh

En fchettertnietgehjckfe plagh.

R O S E T T E.

Welacn,vriendinn'jick ben gepaeyt,

Ick fie waerop de fpiUe draeyt

;

Oockweec ick , dat het foet gefang

Niet dient verkregen door bedwang.

SIBILLE.
Maer is 'er nu geen ander faeck

Die u kan dienen tot vermaeck ?

R O S E T T E.

latgeeftons fiechtseen foeten praet»

Hoe dat het in deweereltgaetj

Men fit den ganfchen winter t'huys,

Daer is men ftil , gelijck een muys

,

Men fpreekt,men hoort,men weet 'er

niet

Als dat m'er in de keucken fiet :

Maer gy , onlangs na wenfch getrout.

Hebt ftaegh een gunftigh onderhout.

Vanhier, en daer , van nu ,eri dan,
F n al door uwen lieven man j

Want als hy koomtof van de ftraet,

Ofvanhet Hof, of uyt den Raet,
Ick weet , hy brengt u aitijt iet

Van dat 'er in het lanc gefchiet

,

En wie daer wort de bruyt gemaeckt.
En wie dat optenoven raeckt.

En v.'ie fijn vryfter is ontvrijt,

En wie dan be; ft van enckel fpijt >

Of ecniih ander foet geval

,

Dejonge lieden lief-getal.

C



1^ V
SIBILLE.

Ghy Hft verdoolt , ó weerde kint

,

Men is nier alrijr eens gefint

,

Ten gact ons niet gelijck het plagh

,

't ]s nu wat hooger opten dagh ,

Gelooft het vry , dat dcfe ftaet

Al wat verandert in de pracr

:

,,De laecken van het huyigefin

, jDie brengen nieuwe reden in.

R O S E T T E.

Wel hoe ! alrcets foo fwaren hooft

Dat is , van alle vreught berooft ?

Voorwaer datiste vcerdighoutj

Ghy fijt een macnt oftwee getroyt

,

De fpeclman fit noch voor de deur j

En hoe ? alrcede van getrcur ?

Van lad: i van forg ? van huys-beflag?

T Schijnt d.it m'er niet meer lachen

Ey lieve , fet u lachtjens neer, (maghj

Het eerfiejaertj' en keert niet weer.

SIBILLE.
Al wat ghy fielt als fware laft

Daer mede ben ick wel gepaft -,

En 't is my nu al meerder vreught

,

Als oyt het mallen van dejcught

,

Ofal wat eens mijn finnen ving

,

, -De tij t verandert alle ding.

R O S E T T E.

Ick Wcnfte dan wel eens te fien,

Of dit in my ook fal gefchicn.

Maer feg my nu wat voor een boeck

Dat ginder leyt in genen hoeck ?

Ick fagh 't , ghy hebt 'etwcgh gedacn

Met dat ick hier quam ingegacn >

Soo ick daer iet uyt leeren magh

,

Soo brengt 'et weder aenden dagh j

,, "t 's fcker dat men noyt en dient

a.Sijnbroottefluytenvoorcenvrient.

SIBILLE.
Dit boeck behclft een kort gedicht j

En heeft den naem van Maeghde-
Het ware my een liever ding (plichtj

Indien de Ichrijver verderging,

En dat hynaerder raceken wou
De plichten van eenjonge vrou.

R O S E T T E.

Soohaeftalsickdat boeck vernam,
Endatheteerftterwcercltquam

,

So wift ick ftracx het ganfch befluyt

,

lek las het in der haeftcn uyt.

My docht ten had geen quaden val

,

Maer evenwel niet over al :

lek vind 'er dat my beter maeckt,
]ck vind 'er dat my niet en fmaecktj

De vrient die ons dat bocxken gaf.

Die fchijnt my fomrijts wat te ftraf.

Hy brengt twee macgden in depraet,

Maer beyde niet van ccncn raet;

De del' isjonck ^en die bedaeght,
Maer d'eerft' is die my beft behaeght >

Doch fegt , met wien dat gy het hout.

R Y S T E

SIBILLE.
Ick achre Phyllis wat te ftour.

Mijns oordeels is 't een grillighdier,

Onltuymigh om haer eerfte vier;

Diesgeefick d'outfte meerder prijs.

R O S E 7 T E.

Maer die is my al wit te Vijs,

6y \vey t gedlierigfi al't'e brect

,

Oock dickmacl fondcr vaft befcheet,

En PhiUis feyt niet felden wat

,

Dat by de^onckheyt dient gevat.

SI B I L L E.

Voorray, dat kan ick niet verftaen,

Dus wijftu reden nacrderaen.

R O S Ë T T E.

Dat fal ick doeh , en oock terftont *

lek dracg 'et noch als in den mont
Al wat ick hier en ginder las,

Dat my ten hooghften tegen was.

Voor eerft heeft Anna misgetaft

Daer fy een tceremaeght belalt

Haerjeught te fnoeren met gewelt

,

Schoon haer de diepfte minne quelt.

En nby t te toonen hare pijn

,

Oock daerfe kan genefen fijn.

SIBILLE.
Wel dunckt u dat foo vreemt gcfeyt?

R O S E T T E.

In trouwenjae , 't is mallighey t.

Ickweet , dat vryersonfengront

Te feggen aen raet eygen mont
De maeghden niet te wel en ftaet,

Maer is hier toe geen beter raet ?

Neem eens,ik kreeg eenjongman lief,

Sal ick niet foetjens met een brief,

Hem mogen klagen mijnen noot ?

,,'t Papier en kent geen eerbaer root,

>,De pen en inkt doen menig-werf
,,Dat mont en tonge niet enderf.

SIBILLE.
,, Tefchrijven aen een jong gefel

,,En voeghde noyt een vryfter\vel >

j,U goede naem , ó fedigh dier,

,,En moet niet hangen aen papier

;

„Oficmantfchooneéwoort ontvalt,

,, Wanneer dejeught te famen malt,

, , Dat vliegt daer henen metten wint

,

,, Soo dat 'et niemant weder vinti

, ,Maer niet dat foo geduerigh blijft

,,Als dat een ftoutc penne l'chrijft>

En koomt 'er dan een quade flagh

,

Alsdickmaeltuflchen liefjens plagh,
J^oo wort u brief, tot fmaet en jock

,

Gehangen aen de groote kloek

,

Oock is'^er geen ontkennen aen

,

Men fiet de ronde letters ftacn :

Enfchoonhetuten hooghften fpijt,

Ghy moet dan lijden het verwijt >

Dus , hcbje fchaemt' en eere lief,

in fchrijft noytdwafen minne-brief.

R O S E T T E.

Stceckt in het fchrijven dit gevaet

,

Soo mcyn ick dat' et beter wacr
Aenieniant , die men heeft gefint,

T'orttdeckcn>)i'aerhy is bemint «

Ofdoor een meyt . een kloeke veeg

,

Ofdoor een minne geeftigh-fneegh

,

Of dooreen ftijffterwel gemont,
Ofdoor een naeyftersloofen vont.
Ofiemant van een kloeck beleyt

,

Dieweet wat vrycn is gefcyt.

,,Een yder heeft doch goeden fin

„De hant te leenen aen de min :

Geeft maer een fiel , een onder-keurs,

Een doecken-huyfjcen nieuwe beurs,
Een onder-riem , een fuft'e-^ring

,

Ofander kleyn , maer proper dingj

Ofweeft in geit een wcynigh mild,
Ghy krijght ten dienfte wicnje wilt.

,,Hec fchijnt dat yder is gepaft

, Om twee aen een te maecken vaft

,

,,Het trouweiiiseeneerlickding,

,,Enwiedat oyt te trouwen ging,

,jEn wie dat oyt tot trouwen fprack,

„Die doét dé menfchen groot gemak.

SIBILLE.
Éy fwijgt tochjwantjfo waer ik leef.

Dit gaet te leelick buyten fchreefj

Hoe ! die u flechfte dingen doet

,

Sal die u naem , u hooghftegoet

,

Gaen dragen hier en daer tekoop
Aen iemant van dien loofen hoop ?

Voor my , ick feg het open uyt,

Ickmeynedat'etnieten fluytj

lek bidde , weeght u weerden fïaet.

,,in groote dingen groot beraet.

Ick weet , dat een die waft offtijft

Wel fomrijts defen handel drijft j

En dar een minn', ofeen' die naeyt

,

Niet felden vreemde lorren draeyt j

, , Maer fiet ! het reyne wort gefchent

„Als iet gemeens daer komt ontrent.

R O S E T T È.

Hoe ! feg een reys,en magh men dan
Geen vry lier brengen aen den mart ?

Ofgeven baetofonderftant

Aen iemant die in liefde brant ?

SIBILLE.
introuwen jae jhet magh beftaen

,

Als 't na den regel wortgedaea.

R O S E T T E.

Wel opent dan het recht bcfcheyü,

Eer ons de reden vorder leyt.

SIBILLE.
„Een die een teere maeght bepraet

„Om geit , om loon,om eygen baet

,

„Of, is 'et nietom vuyl gewin

,

,,Ten mirfften uyt een luchten fin

,

„Gewis hy doet een quaden flagh

,

,,En die men geenfins dulden magh;
„Ge-



,,Ge\vis liet weefde trou- verbont

j.Moec fteunen op een beter gronr.

,,Maer foo men in het ganfche wefck

, jHeeft Godes eer tot ly ngemerck,

, , Ofwel lijns naeftens onderftant

,

,,EnfIuytallbo den echten bant

,

, ,Dat is geoorloft over al

,

, JaeGod en menfchcn lief-getal j

),Maer die maer eygen koren maeyt

,

»,Doetniet als dat hy koppels draeyt.

R O S E T T E.

Dat is foo qualickniec gefeyt,

Maer 't is ons van het ftuck geleyt.

Om dan niet verder afte gaen

,

So dient liier noch een vraeggedaen.

En maghöock niet eens anders mont
Gaen openbaren onfen gront

,

Soo hoop ick immers dat ick magh
Ofmet een knick , ofmet een lagh

,

Ofmet een wenck , ofmet een Tucht

,

Ofmet een kodd' , ofmet een klucht.

Ofmeteen lonckjen geeftigh-foet

.

Ofmet een ftoorjen aen den voet

,

Ofmet een neepjeh aen der hant

Te kennen geven mijnen brant.

Ick ging noch heden door de ftad

Daerfekerkinceenmusjenhad ,

Het diertje fcheen hem wonder foet

,

En had 'et geeren cp-gevoet ?

Maer liet I de vogel was te geck

,

Het aesdat lagh hem A-oor den beek

,

En evenwel en at hy niet

Voor dat men aeniljnbeckjenftiet.

Ofop het hooft een klopjen gaf.

SIBILLE.
Laet doch van defe grillen af,

K iet een van allen magh beftaen

,

Niet een van allen dient gedaen
j

Enfoojc recht had overleyt,

AVat hier te voren is gefeyt j

Gy waert ontrent den macgde plicht

Al \'ry Wat beter onderricht

,

Koe din 1 en hebje niet gelet

Hoe ingetogen , hoebefet,

Hoe ilil , en heus ; in daet en fchijn

Een teere maeght behoort te lijn ?

Ghy maegt fijt krancker als een glas,

\\ 2eftdaerom blooderalseendasj
Ghy iljt al broofer als een lis

,

Weeli daerom ftom gelijck een vis;

Ghy lijt al weecker als de fnee

,

Weeft daerom vluchtigh als een R ee.

Een maeght is als een wcder-klank
Die noy t laet hooren haren fanck

,

Dan allTe dapper vv ert geverght

,

En om te fpreken als geterght

,

En anders maecktfe geen gefchal

,

Doet foo , ó maeght , in dit geval.

R O S E T T E.

Ki;k,dit 's een deun: wel fegt met een
Eer. maeght fy hart gelijck een fteen

,

En dwers, gelijck een ftege muyl.
En (iom gehjck een vij fen uy I ,

Tv Y S T E

En droCgh gelijck een dorre ftock ,

En loom gelijck een fwaren block

,

In 't korte bitter als een gal.

Gewis ten Imaeckt my niet met al.

R;

,'t Is niet te feggen hoe het fmaeckt

, Dat lemant tot lijn eygen maeckt.

3,De vryer ftaet geen vry fter aen

,

, Als daer hy moeyt'om heeft gedaenj

Hoe fal eenjonck , een geelligh dier «Dus , vryfter , ftelt u hooft geruft

,

Sijn hart en norts gelijck een ftier

N een , heufheyt fonder ftuerepracht

Die maeckt een vryfter hoog geacht i

Maer foo het ging naer u gebiet.

Men troude wel lij n leven niet.

SIBILLE.
Nu fie ick als in volle daet

Den gront van u verholen quaet

;

't Is met alsjeught , en grilligh bloet

Dat u aen 't herte ley t en wroet.

„Ick acht 'et voor een wij fe maeght
,, Die minne-ftuypen verre jaeght

,

,,Endie haer finnen overheert

, jTot tijt en reden anders leert.

R O S E T T E.

Wel neemt,daer fy eenjongemaegt
Die,van haer eygenjeugt geplaeght

,

Gevoelt by wijlen diep gequel

Om eenighgeeftjghjong-gelèl

,

Endatdejong manjonbewuft
Van haer verdriet en diepe luft

,

Haer noy t van fcete minne fprack

,

Jae niet ter weerelt aen en track ;

Sal echter noch het arrem dier

Gaen quelen met haer innigh vier

;

Ick fegg": neen,wantj fpreecktfe niet

,

Wie kan verfachte haer verdriet ?

Wie kander oyt genefen fijn

Die ftaegh bedeckt lij n droeve pij n. i

SIBILLE.
Nochfegg' ick des al niettemin,

Ghy treetverkeerde wegen in.

R O S E T T e!

En gy fprceckt hier tewonder ftout,

Ick denck , om datje fijt^etrout -,

Maer, foo ick u te rechte ken

,

Indienje waert gelijck ick ben

,

Gewis ghy fongt een ander liet.

S I B I L L E.

Gelooft 'et vry, 'k en dede niet.

Ick weet dat vryers fijngemoet

Gelijck de fchuY,e fwaluw doet :

\' leyt defen vogel, fooje wilt

,

Weeft heus , beleeft , jae byfter mild,

Gaet lokt hem meteen foerenmont,
Gaet fleuy t ten beften datje kont

;

Maekt hem een ncft , tot fij n gem.ack

,

Hangt pottenom u ganfche dack,
Ten eynd' hy uy t de koude loclit

By u fijn woonplaets nemen mocht

,

Ach, voor u moeytcn krijghje njec

Als dat hy des te verder vliet i

De fwaluw wil haereygen neftj
'

.

Dat acht de vogel alderbeft

,

Dat kleyn gebou van enckel ftof

Verkieftie voor een konincx hof:

De liefde wil haer vrye luft,

, ,Een ieder kieftdaerfijns gelijck

,

,,Defmdieiseenhemel-njck.

R O S E T T E.

Nochtans, wanneer men overflaét

Wat hier en 'aer gefchreven ftaet

,

Men kan 'er i
• uy fent wij fen aen

Aen wie dit u.iders isgegaen.

Heeft Dido n iet door foet gelaet

,

Door alderley gefochte praet

,

Den Helt van Troyen met 'er tijt

Haer eygen bedde toegewijt

,

Jae tot een volle trouw verweckt ?

Heeft Anadne niet ontdeckt

Aen The leus al den heeten brant

Die fy in haren boel'em \ ant ?

Heeft fich Medea niet gcmelt,

En haer gemoet foo bloot geftelt

,

Dat Jafon als met oogen fagh
Al wat haer in den boefem lagh ?

En efter is 'et openbaer

Dat ieder kreegh fijn echte paer.

SIBILLE.
Waertoevan Dido veel gewaeght?

Dat was eenweduw, niet een maeghtj

E-n dat gefelfchap foomen fiet

,

En houd van maeghde-wettenniet.

Oock Ruth en Thamar heeft gevrijt j

Maer dat is van den ouden tijt

:

De weerelt heeft eens foo gegaen

,

Ten ging nochtans geé maegdenaen.

R O S E T T E.

Maerd'andre twee.gelijk men leeft j

Sijn immers beyde maeght geweeft.

^ ST B I L L E.

't Is waer , vriendin , dat hebje wel,

Maer fiet het eynde van het fpel

;

Soo haeft j^ylaes ! de nieuwe luft

Van defejonckers was gebluft.

En heeft men niet van ftonden aen

Degantfche weerelt deurverftaen

Dat ieder van fijn liefjen wecck ? -

j

En fiet ! daer fat men doen en keeck^

'

Befchimpt,bcftruyft.bedot,bcgeckt

,

Soo ver de wyde weerelt ftreckt.

„Ey lieve 1 wat men lichte wint

„En wort maer vooreen tijt gemint-

,,'tls raftdatniemanthocghen acht,

„Dat hem te hcht is toegebracht.

R O S E T T E.

'k Enkandit'efter niet verftaen

,

Des moet ick u wat nacrder gaen.

Befiet de Schrift , dat heyligh boeck

,

Dati^ijft albetermijnverfoeck,

Als (.t;Mcyres van eé moort berucht,

Was uytEgypten wegh-gevlucht.
(i) Exod. z. 16



R.

F.n dat hy door een heiifchc daet

De fevcii maeghdcn qiiam te bact

,

De vader is op haer geftoort

,

En ftraftfe metcendeftigh woort,
Om datfe , door een bloode wacn

,

Den vryer niet en trocken aen j

Sictdaereenreysdicwiifeman

Die Moyfes onderwijfen kan

,

Die wij 11 iïjn dochters tot een vont.

Die ghy u vryfter niet enjont.

SIBILLE.
Vriendinne , weyt hier niet te breet

}

Maer fiet de plaetfe met befcheetj

lek fegge , datfe niet en hout

Daer toe ghy die wel trecken wout i

't Is waer , de vryer bleefte gaft

,

Maer dat was uyt des vaders lail

,

En 't lagh alleen op defen gront

,

Vermits de Priefter onder-vont

De gimft die Moyfes had getoont

,

Die docht hem weert te fijn geloontj

En dat het niet en was als dat.

Kan uyt den Text wel fijn gevat

,

WantMoyfes was een vreemdeling

Die aJs een balling henen ging

,

En niemant wiftm Midian
Ofhy was vryer ofte man. l>

Ghy wort dan niet een ilergeftijft

Met al dat Moyfes hier befchnjft j

Maer, om in tucht te fijn gefterckt,

Soo dient uyt defe plaets gemerckt

,

Dat van de feven dochters geea

Haer met dejongman mackt gemeen
Eer haer de vader dat gebiet

;

En eer, ó Macghden , dient'etniet.

, iHet is voorwaer een vafte leer

,,Ons deel komt boven vandé Heer.c

, , 't Is God die als met eyger hant

jjEcn echten vrient , een heylig pant

,

,,Geeft aen de vrou , als hem gevalt,

,,En niet wanneer dejonckheyt malt;

„Gy.wacht dat,jonge vryfter, wacht
„Totdat u deel u wort gebracht.

b De PrieJIer fprack^tot fijn Decbteren
,

yt'uer is bj ? Tifaerom l'ctay de» man vun ugaen
dat ghy hem niet en neodigdst met ons te eeten ?

en Moyfes beratUigbde bj den man te blijven,En

hy gafMoyfi fijn dochter Zipora, Exod. z.

10. c Prev. 1$. 14.

R O S E T T E.

Ten is my geenfins onbckent
Dat God ons alle dingen fent

,

En dat ons hêyl en alle goet

Als uyt den hemel dalen moet

;

Maer cfter dient te fijn bedacht
Dat oock by ons iet dient betracht,

,, 't Is wel gefeyt , na mijn verftant

,

,jRoep God te hulp, maer roer de
hant.

SIBILLE.
't Is waer , hier dient wat toegedaen
Maer 't gaet ofvooght ofoudersaen -,

Voor u is 't beter, tecre maeght

,

Datghyu ftucken niet en waeght.

R O S E T T E.

Magh dan een macgt, naer u verftant,

N iet anders als tot haerder fchand
Een vryer locken tot de min ?

SIBILLE.
Dat beeld' ickmy tendippftcn in:

En , hout ghywatvan mijn gebot,

Soo gaet eens in het hoender-kot

,

En ziet wel toe, licht leertg 'ervan

Dat u ten goede dijen kan.

Geeft ieder hoen een vollen back

,

Op dathetetemetgemack.

En let eens hoe het fal vergaen

,

Niet een en falder blijven ftaen

,

De volheyt is hun geenfins foet

,

Daer is geen luftinovervloet
;^,

Een ieder loopt befijden af

,

Om graen te foecken in het kaf.

Isl u fooje vraeght wat dit beduyt

,

En wat ick maecke voor befluyt

.

Het is , ó vryfters , teer geflacht

,

Het is een les voor u bedacht

,

Dus , alsje raerte vryers praet

,

Set hun geduerigh defe maet

,

En voetfe niet op beurgemack

,

En geeftfe noy t den vollen back j

Maer , wilje ftijven uwen lof,

Soo laetfe fchraven in het ftof

,

Om daer te foecken naer het graen

:

„Een vr^'er is een vreemden haén j

,,Alwatmcn dit gcfelfchap biet

, ,Het acht 'et ofhet eet 'et niet.

R O S E T T E.

Is 't mette vryers foo gcftelt

Gelijck als uwe reden mfclt,

Soo dient 'er naerderop gelet

,

En vry een ander ftreeckgefet.

Ick fie datal u feggen ftreckt

Op dat een vryfter fy bedeckt

,

En al heur docnfy wonder ftil

Voor iemant die haer minnen wilj

Nu is my fekcr vont gefeyt,

Waer door het minnen wort beleyt

Soo diep begraven in der nacht.

Dat niet een menfch daerop en tchtj



Ja hy , daer al het ftuck op flaet

,

En weet niet wat 'er omme-gaet.

SIBILLE.
Wel , dat is vry al veel gefeyt

,

^aer feght hoe wort 'et aengeley t ?

R O S E T T E.

Indienje maer belovenwoud
Dat ghy het niemant feggen foud

,

lek goot het ftrax in uwen fchoot.

SIBILLE.
Scg op, van ray en is geen noot.

R O S E T T E.

Een hooftfcheel van een dorre puyt>

De fchobbcn van een draken-huyt

,

Het ooge van een fwarte kat

,

Mctklaeuwen vaneenvaelerat.

De maege van een vogel-ftruys

,

De milte van een vleder-muys

,

Het fchrapfel van u Imcker voet

,

Gedopt in enckelflangen-bloet,

Endaneenmaeghde perkement

Met naere teyekens afgeprent

,

Dit al te famen wel bereet

,

En vaft gebonden in hec klcet.

Ofanders faghjens wegh gefet

Ontrent , ofin het ftillebed

,

Van iemantdie men heeft gefint,

't Is fekcr dat men bate vint

:

Want fiet i het neemt de geeften in j

En dwingt de vr^'ers totte min.

SIBILLE.
Wat ramp, wat komt u in het hooft?

Offijt)e van u fin berooft ?

Verdwaelde maeght , ellendigh kint,

Dit al en is maer enkel wint .(nienfch;

Maer droomen van een kortfigh

't Is daerom.'t is mijnsherten wenllh
Dat ghy terftont ,en met 'er daet

,

Die vreemde rancken achter laet>

Hoe ! meyntje dat een \uyle kat

,

Een puyt:een huyt,ick weet niet wat,
Heeft raaghtoock over onfen fin ?

lekbiddc , beek 'et u niet in.

R O S E T T E.

Wel hoe ! is dit foo grooten quaet?

SIBILLE.
Beminde maeght jick fcggejae't:

AVie oyt vcrtrouden op den Heer
Misprij fen dit gewcldigh feer

,

En ftellenalle voorgewis

Dat dit van God geweken is.

Jae meynen dat het hels gebroet

Strax wacrmen defe grilïc doet

,

Sijnflim bedrogh daer onder mengt,
En veel ten quaden eynde brengt.

Voor my, ickhoude gants verdacht

Al wat men door verholen kracht

Ons wil gaen dringen in den geeft

;

Ghy daerom fijt 'er voorbcvrecft

,

R Y S T E

Ten fijn maer dingen fonderflot,

Enefterftnjdigh tegenGod.

R O S E T T E.

Hoe ! kan het fap van fclfaem kruy

t

Dat in de naere boffen fpruyt

Hier in geen beter faken doen .="

SIBILLE.
Vriendinne , wandelt in het groen j

Maer acht het kruyt en al het fap

Hier niet als enckel kinder-klap.

,jGod is een Heer van ons gcmoet

,

3,Hy die het fluy t , en open doet

,

j,Hy is die ware liefde plant :

»,Als vader van den echten bant. a

R O S E T T E.

En is 'er dan geen kunft met al

Die dienftigh is in dit geval

,

Op dat een vryfter fy bemint ?

SIBILLE.
lek fie ghy fijt hier toe gefint,

Wel aen , ick weet eentoovery

Die ftaet dejonge maeghdenvry

,

Ick weet een greep, een vafte kunft,

Die u kan ftellen in de gunft

Van deef en die , van al de ftad.

R O S E T T E.

Ey lieveJufFrou leertmy dat j

Ick fal u weten grooten danck
Van heden afmij n leven lanck j

Want daer en is ter wcerelt niet

Dat eer kan heelen mijn verdriet j

En ick weet geenen beter raet.

Die my foo wel te finne ftaet -,

Dus , wat ickimmer bidden magh

,

Soo brengt de kunfte voor den dagh.

SIBILLE.
Ick fal 't u feggen met een woort

,

En leert 'et vry een ander voort j

Al wat kan leydcn totte deught

,

Dat is ten beften voor de jeiight.

a De hls ita Tbemas Erajiits Vrofeffor hey-

dclberg. iib. I. Difput. Mcdccir.. contra P.tra-

celfum. tmncs orthodox't& vetères ttajudicant:

Clemens , Juflinm , Origenes , Eufcbim , Cbrj-

foflomm , Hkronjmtts , Atignftiiita, ^funiores

Scholaftici. Vnum afcribam ex Tatiquo AJfj-

rio. Nullus affecius , inquit ,per occiiltam alte-

ritu rei dijfenfionem tolinur , nee sgrotus cura-

tur amuletis ; Damonum ifta angrc(pon:s fuut ,

(^ qui agrotaty vel aniat, vel odit, iftos auxilia-

tores adfctfcit. Manifcffa eft fufeiftitio nbi rt-

buf quibufdam vires afcribuntur, quas per nattr

r4infuam babere r.equeunt ; I4t quaiido corallis

velhypericoni afcribittir potejias dimones , tsnt-

trtia & Jimilia fugandi. itdum qucque fuit

corptreum in mentent nihil poffe. boe certtim efi

pbarnuca non mtttare animos , n'ifi prius tempe-

rdturam corporis ,
quod longo demum tempore

fit ; taceo impvjfbile ejfe ita mutart temperatu-

ram , ut amor potiusfcquatur qtiam aliapajfte.

vid. Plutarch. in rita Pericl. Uïih, Uantagn,

lib.dcsEjfuisz.cap. 16.
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R O S E T T E.

Waer toe vertoeft? wel aen begint.

Het fchijnt dat my de luft verflint.

SIBILLE.
Een fedigh hert , een foete mont,

Een heusgelaet , een reyne gront.

Een fachten aert , een eerbaer oogh

,

Gematighttufichenlaegh en hoogh,
Een tonge vol beleeft geluyt

,

Die alle ding ten beften duyti

Dat is de rechte toover-kunft

,

De befte gront van alle gunft

,

Die fal u maecken lief getal

En hier j en t'huys , en over al.

R O S E T T E.

Is 't anders niet ? ick fat en dacht

Op diep geheym , en naere kracht,

Op groot beleyt , en hoogh gcbiet ',

Maer 't is , eylaes ! een gladde niet.

SIBILLE.
Wel , vryfter, waerom fegje dat ?

Het is vcorv/aer hec rechte pad

Waer dooreen eerbaer herte gaet >

En binnen gunft , en buyren haet j

En , weerde maeght , gelooQe my

,

En leert noy t ander toovery

.

R O S E T T E.

Noch is myniet genoegh gedaenj

Dus laet ons hier wat anders gacn

:

Ik bidde fpreekt dcch eenmael rond

,

Spreekt, fcgg' ik,Jufrer,uyttenmond ,

Wat raetom haeft te fijn getrout ?

SIBILLE.
Dat ghyu ftil en fedigh houd.

R O S E T T E.

Maer dat is gants een quadevoet.

Wie vordert oyt die niet en doet ?

SIBILLE.
Gelooft 'et vry , ick feg 'et noch

,

Ten fij n geen treken van bedroch

,

Het is een heus , een eerbaer ding

,

Te wijeken voor een jongeling;

Ghy , laet daerom u kracht beftaen,

In wijeken en te rugge gaen.

R O S E T T E.

Wel , dat is noch al vreemder flagh

Die immers niet beftaen en magh

;

Gewis ghy leydt ons van het ftuck.

En houd ons eeuwigh inden druck

,

Het fchijnt dat ghy , te mijner fpijt.

De ganfche maeghdom tegen fijt.

SIBILLE.
Ey jlaetu raden weerde maeghtj

„Niet dat den onluft verderjaeght

,

,,Niet dat den vryer beter vangt,

,,Alsdathyftaeffhin «-wiifclhangt.



3» V
j.Dat is voor alle minnaers foet

,

,,Datis voor alle macghdengoet

,

j,Want ondcrtulTchen leert de tijt

3,Hoe llchecnjonge vryerquijt.

R O S E T T E.

Gewis j 'k en kan het niet verftacn,

Of wijft 'et my wat naerderaen.

SIBILLE.
Wel hoort.ick weet een foet geval

Dat u (iir klacrdertoonen fal.

'tGcdenckt my , dat ickleftmael fag

Dat hier te paflekomen magh

,

Een jonge meyt ,een vilTe; s kint.

Die vceltijts nette garen fpint j

Gmg treden in een lange bacn

,

En liet ! ick ging 'er neven ftaen :

De vryfter maeckt een vallen draet,

Soo lang als fy re riigge gaet

;

Maer geeftfe toe oock maer een tret,

Daer ftaetfe dan terftont verfet j

Want met fy laet haer eer i^en loop,

Soo kinckt haer garen overhoop

,

En ftracx , naer ick het ftuck bemerk,

Soo is'et al verloren werck

Leert hier , ó maegt, uyt ditgeficht.

Leert hier een rechte vrylUr plicht >

Een ieder kunlldie heeft een vont

,

Waerop haerwefen isgegrom.

R Y S T E

En fict dit is de rechte voet

,

Hoe dat een vryfter vryenmoet

:

Een vryer lijckt een Crocody 1

,

Een beeft datwoont ontrentdenN ij Ij

Want die het monfter wil onrgaen

Dien loopt 'et vecrdigh achteracn j

Maer griipt 'et iemant na de vaght

Dien vliet het dier met alle maght.

R O S E T T E.

'k En weet niet watje nictcnvint,

Daer mede ghy demaeghden bint.

Hetfchijnt, vermits ghy fijt getrout

,

Dat ghy ons als in banden hout

;

En 't IS ons vrye maeghden pijn

In defen dwang te moeten zijn

:

My dunckt , moght ik hier in begaen,

Ons faken Ibuden beter ftaen.

SIBILLE.
Waerom , vriendin , hierin ontftelt

,

Enuweteerejeughtgequek ?

Waerom onnoodigh zi.^1 verdriet ?

U doen , o kint , en doet 'er met

:

Weeft hier niet ftoutofonbefchaemt,

Maer heus , gelijck het u betaemt

,

En al wat vorder dient gedaen

,

Laet dat op uwen Vader ftaen

,

Gaet klaeght 'etGod in u gebet

Al wat u hieren elders let >

R.

Hy fal gewis , wanneer het dient

,

U paren meteenechtevrient

,

Miflchien oock door een vreemden

Die noyt en quam in u gemoet. (voet,

Siet ! al wie vlytigh overnierckt

Hoe God in alle dingen werckt

,

Die vint een diep , een hoogh beleyt.

Dat ons de reden niet en feyt

,

Die vint een onbegrepen raet

Die ons vernuft te boven gaet i

Het licht , al is 'et onverwacht

,

Dattreckthy dickmael uytte nacht;

Veelmenfchcn vol van ftoute waen

Die laet hy fonder eere gaenj

En iemant die verfchoven fit

,

En om geen ftaet ofeer en bid

,

Dierrcckt by dickmael uytten poel

En ferhemopeenhoogcnftoel.

My dunckt dat 'Jod opdcfengronc

Oock handelt met het echte bont.

Een vlugge meyt , een fto.ite-bil

,

Die als met krachten trouwen wil,

Sit dickmael levejaren lang.

En fpreyr haer nette fonder vang j

Daer onderwijl een lieve maeght

,

Die noyr haer goede naem en waegt

,

Maer hout haerfinnen in den bant >

Wort aengefocht van allekantj

En , liei ick 'torn der eeren niet

,

Ickfeydewacrhetis gefchiet.

Ickftont teleyden eens enkeeck,

En leerde doen een foete ftreeck

,

Daer quam een vryfter roeyen aen

,

Gelijck daer veelrijts wort gedaen,

De vrouwen : als het is bekent

,

Sijn veel tot roeyen daer gev\ entj

Het meysjc flux' en onvermoeyt

Quam ng dekaye toe geroeyt

,

Tck , diVKrerop nam goét gemerck

,

Stont vaft en dacht, wat vreemder

De V r\ ftcr wil aen defen kant, (werk!

Ma rflacthet ooghop'tandcr lanti

En niet- tem in fy vordert meer
Als offe pingden rechten keer.

„Siet vrienden ,hoe de weerelt gaet>

„Defchijnisandersalsde daet

:

, ,Schoon ofeen maegt den rugge biet

„Ten hindert aen hetroyen met.

R O S E T T Ei-

Dat oock een vryfterroeyenkan x

Sooveerdigalseenruftighman, •

Gebuert oock wel in onfe ftad

,

, Maer noyt en hebb' ick 't foo gevat

,

Ak



A Is ghy het nu voor oogen fet

,

En maeckt het tot een maeghde-wet.

lek liegeen ding en is foo fcleyn

,

Of 't gact u tot het innigh brcyn >

Geen dit of dat ,
geen boere-fchuyt

,

Ofghy en treckt 'er voordeel uyt.

SIBILLE.
't Is waer ,

geUjck als ghy bemerckt

,

Dat my de geeft dusfomtijts werckt,

Oock meyn ickdat na defen voet

Een ieder menfche leven moet.

De werelt is een groot tooneel

Daer alle ding , en ieder deel

,

Ons dienen moet tot goede leei*

,

Tenprijfe van den Opper-heer.

Siet al dat aen de rotfen groeyt

,

Siet al wat opte velden bloeyt

,

Siet al wat in het water is ,

Tot aen het alderminfte lis

,

Sietalle ding met rijpen fin

,

Daer fchuylt voor ons een fegen in j

En hierom wenfch ick alle daegh

Dat ick ter werelt niet en faegh

,

Noch boomjnoch bloem noch eenig

Of dat hetmy ter herten ging. (ding,

Ick wenfche dat 'er niet et n bies

Ontrent de fchrale duynen wies

,

En Jat 'er niet een kleyne mier

,

En dat 'er niet een naeckte pier

Op al de nutte Linden kroop

,

En voetfeluyt deraerden foop

,

Ofdat ick die , na rechten eys j

Ontleden mocht in mi) n gepeys,

En vinden daer htt vel befcheyt

,

Dat ons tot God den Schepper leyt.

„De villen Avemmen in den ftroom,

,,De vogels fpringen op' ^n boom ,,

,,De beeften liggen op hetkruyt

,

„Maer niemant treckt 'er leering uyt,

3, Sy vullen maer alleen den buyck

,

j,En vorder IS 'er geen gebruyck

:

,,De menfche moet al hooger gaen

,

j,Wanneer hy fiet de boomen ftaen

,

„Wanneer hy op de kruyden treet

,

„Ofvruchten van den acker eet

,

jjWanneerhyalderhande vee

, ,Siet trecken uyt de woefte zee

,

,,Ofgaet 'et hem niet in den geeft

,

, ,Soo leeft hy fchier gelijck een beeft

R O S E T T E.

Had icder'een dit oogh-gemerck

,

Hy \\ arenimmer fonderwerck

,

Hy leerde ftaeg al waer hy ging

,

En prefeGod in alle ding. -

Maer ach .' waer doet 'er lemanr dit ,

Schoon dat hy dickmael ledigh fit

,

Schoon dat hy groote dingen fiet.

Dat God'hem gunft en liefde biet.

Eylaes : hy doet gelijck een kint

Dat prenten in een boeckjen vint

,

Ten let niet waer de reden gaet.

Noch wat 'er by gefchreven ftaet

,

Ten treckt niet anders uyt bet beelt

Als dat het met de kunfte fpeelt.

R Y S T E R.

Wy fien geduerigh Godes werck

,

Doch met geen ander oogh-gemerck

Als tot 'k en weet niet wat vermaeck

,

En daer in ley t ons ganfche fmaeck j

Wie denckt 'er oyt om goede leer,

En klimt dan vorder tot den Heer.

Eylaes ! men fpeelt met onverftant

Slechts aen de fchors enom de kanfj

En niemantfent een hooger geeft

Tot binnen in de middel-keeft.

SIBILLE.
Demenfchenishier nietgeftelt

Ofom te rennen op het velt

,

Ofom te woelenin de ftadt

,

Opdat hy veel, of lecker atj

N een ,^t gn. is het eynde niet

,

Waer op dat edel fchepiel liet >

God fchonck den menfch het aerd-

En wat 'er is of komen lal -, (fche dal

Maer hy , desHemels opper heer

,

Diefchiep den menfch tot lij ner eer.

R O S t. T T E.

Voor my ick w il van nu voortaen

Beginnen beter achj te flaen

,

En met een naerderonderfoeck

Gaen letten op het werelt-boeck,

SIBILLE.
God doe de gunft aen uwejeught.

Op datj'et foo betrachten menght i

R O S E T T E.

Maer,wcerdejonk-vrou , fegeen reys,

\"an waer komt u dit hoogh gepeys ?

Want doenje noch een vryfter waert,

Alfchecnjegeeftighuyt'er aert,

Soo fpraeckje doch , gehjck als ick

,

Ofvan een kant een moye ftrick

,

Een nieuwe d. aght een hooffe keurs,

Een wayer , ofeen Franfche beurs

,

Of van een keten , ofeen ring

,

Diegeelbghomde iedenhing

,

Ofdiergelijcke pocpe-goet

,

Gelijck de met fte jonckheyt doetj

Maer nu Iboheefr u gants beleyt

Sich vry wat anders toeherey t

,

En 'tisnietfoohetcerriJLsplagh,

Ey, feght eens hoe het komen magh ?

SIBILLE.
Het deeljdatGod mijnj onkheyt gaf,

Leydt my als van der aerden af,

En wijft my tot een ander Rijck.

R O S E T T E.

Wel fiet dan ; heb ick ongelijck

Dat ick een weerde vrient begeir

Die my oock , in dit woefte meir

Mocht wijfen hoeickfeylen moet ?

SIBILLE.
Wie feyt 'er datje qualick doet ?

Ick prij fejae het echte bont

,

Maer niet alsop den rechten ftont.

31

R O S E T T E.

Wy fijn een weynigh uyte fchreef>

Dus hack u reden daerfe bleef.

My dunckt na ghy de fake drijft

,

En uwe vryfter hier befchrijft.

Dat niet foo wel in haer gelaet

,

Als fchroom , en droeve fchaemte

En efter fie ick alle daegh , (ftaet

,

Het gaet 'er anders in den Haegh j

Meert al wat daer is opgevoet

,

Dat prij ft een onvertfaegt gtmoet j

Set hooffcheJuffers op de flraet

,

Ofmidden in een vollen Raet

,

Ja daer een Koninck op haer fiet i

Sybleycken offyblofennietj

En waer doch wort 'er hoofs geneert

Als daer men in het Hof verkeert ?

SIBILLE.
Hoe ! meynje dat voor al hetHof

In f. den heeft den meeften lof.

En dar 'et na moet lijn gedaen

Al wat in Hoven wort beftaen ?

R O S E T T E.

Wat my belangt , ick feggejae

,

Een ieder doet de Princen nae j

En al wat iemant geeftighs weet

,

Dat is inHoven eerft gefmeet.

SIBILLE.
'k En fpreke niet in dit geval

,

Wat kleet een vry fter dragen fal

,

Daer van heeft u de maegiidc-plicht

In korte woorden onderricht.

R O S E T T E.

Ick bidde d'.s al niettemin

,

Seght ons hier op eens uw en fin.

SIBILLE.
Een klet dat net is fonder pracht

|

Dat houd'ick voor de befte dracht ;
j

Een hooft vol ftricken, fonder doeck.

Een mcujfo dik, gelijck een broeck

:

En al dat ander vremt bejagh

,

Van byfter grootenommeftagh

,

En alle daegheen nieuwen vont

,

En alle dingen wonder bont

,

En paft geen dochter van der ftadt,

Al hecftle vry een groote fchat

,

En voegt geen maeght van uwen aert.

R O S E T T E.

Ik meynde datjal hooffcherwaert

Voor my , al wat het Hof b egint

,

Daerben ick wonder toe gefint

,

En wis het ftaet my wel foo groen

,

Mocht ik maer flechs mijn wille doe,

Hcthofendroegh noyt vreemt ghe-

Oficken had 'et met 'er daet. (waetj

SIBILLE.
Enjmocht 'et gaen na mijnen wenfchj

Gy waert terftont een ander menfch.

C4^ 1^0.
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R O S E T T E.

Hoe ! is 'et niet ccn fchoone faeck,

En voor een vryller groot vermacck,

En ftact'ct nict gewcldigh brcct

In (leden hoofs te iljn geklcet ?

Scght \\ atje wilt, flecb.s om de draght

Is menigh menlehe hoogh 'geacht

,

Men wort daer van de Hechte hOn

Als vooreenwonder aengefien.

SIBILLE.

R Y S T E R.

Oock heb ick deeO en die gekent

Tot hooffche draght alree gewent,

Die , naer een maent te fijn gctrout

,

Dat gantfche welbn heeft berout

,

Uyt reden , dat ccn fedigh man
Dat vreemt geftel niet lyden kan

:

Siet daer I hoc fcer dat ieder geckt

,

Daer wort het hooft dan weer gedekt,

Men doet in alle dingen ii4V,

Het feyl dat moet een reeljen in.

J^nck't hoe dat oniejufferpaft

I9i(

Een wonder,jaCjmaer, lieve kint,

En gaet hier in niet al tcblint.

„Al wat 'er vreemt en felfaem ftaet

„Datisgemeenlickuytte maet:

,,En uyt te munten boven al,

, jDat is een wegh tot ongeval

;

„Het drijft de menfchen tot de fpijt

,

,,En maekt eenjonge maeght bcnijt

,

,,Want al dat bont en prachtigh gaet

,

,,Dat raeckt gemenlkk in den haet ?

„Dus NVie door middel van de pracht,

, ,Tot ick en weet w^at eere tracht

,

, jDie gaet de rechte wegen niet

,

„Waerom rnen iemant eere biet

:

Geen bagg'ofkieet,maer enlcel deugt

Dat is het cierfcl van dejeugt

,

Dat IS alleen de rechte voet

,

Waer door men achtbaer woorden

In 't korte , vryfter , wieje lljt , (moet.

En Icght geen gronden Van den nijtj

Maer , woont in u een edelbloet

,

G- nifieleenreyngemoet,

Sict datje defen regel hout , (gout.

jjHoe Ichoonder fteen, hoe minder

Dan fegt my doch eens,licve macgt,

Wat heeft een vryfter oy t bejaeght ?

'Wat is \ dat dér ofgene ving

Om datfe na den adel ging ?

Hier komt een vryer met een pluym

,

Die fet het feyl te byfter ruym -,

En daer miflchien een vremdenhaen

,

Die met den degen weet tegaen

:

\'an elders rij ft een edelman

,

Voor die het maer gelooven kan

,

Die roemt van datmcn noyt en las

,

En dSPijn leven niet en was -,

Sict daer me-Jufvrou dangetrout,

Gtdroopt alleen met cygcn fmout

,

Encfteruytter-matcnbrcetj

En wonder moedigh uyt-gereet

,

d^. ICC Hoofs alleen, en voor het oogh

,

A I K r oock in prijs geweldigh hooghj

Met hiiystcnbreetftcnroegeruft,

A kt dingen van een vremdekuft >

De kindcrs prachtigh op-gevoet

,

Ciclijck de nieuwen adeldoct

,

Vry hooger als een edelman

,

En dat al op haer nieuwen Van ,

Ey feght , wat fal 't ten leften lijn ?

De daet gegeven voor den fchijnj

Al 's vaders erfen 's moeders gcet
Gcfmoken in den hocgen moet.

Watmy belangt , ick prij fc mee ft

Tcfchoeyen op fijn ej'gen leeft -,

ie liever altijt hooger waft

,

Dat prachtig hooftjdat hooffe kleet

,

Dat baerthaer dan hetmeefte leetj

En noch is 't beter foogedaen,

Als op lij n hoofs te blijven gaen

,

En by een man van middel-maet

Te drijven al te grooten ftaet.

Ghy, foete maeght, fchout dit gcvacf

En laet dat hooffche wefen daer -,

5,Her dalen is te grcoten fpijt

,

j,Enrijfen kan men alle tijt.

R O S E T T E.

Ick ben verftelt in dit geval i

'k En weet niet wat ick feggen fal

,

Het ftuck dient naerder onderfocht.

En v ry wat beter overdocht

;

Doch 't is genoegh van defen praet

,

Keert weder tot het hoofs gclaet.

SIBILLE.
Oock dit en heeft my noytbehaeght.

R O S E T T E.

We\ hoe'.moet dan een jonge maeght
Sijn bleyck , en peers , en weder root.

En dat oock buyten alle noot ?

Voor my , 'ken kan het niet verftacn

Waer toe het dienftigh is gedaen

,

Befchaemt te fijn is Qrcfels w^erck

,

En niet van die met vaft gemerck
Haer vordert om te fijn getrout

,

Enftaegh haer vryers onderhout.

Doch waerom moet ik fijn befchaemt
Indien ick doe dat my betaemt ?

Laet iemant , die oneerhek leeft

,

Ofletwes opte leden heeft

,

Verfchieten om 'ken weet niet wat

,

En drillen als een dorre blat.

Maer ick , ofiemant mij nsgelijck

,

In goet en oock in deiighden njck.

En wien men niet vcr\\ ijten kan

,

Mach die niet gaen voor alle man ?

Mach die niet met een vry gcmoet

,

En met een on vertfacghden voet

,

Mach die niet treden over ftraet ?

En toonen ieder blygelaet ?

Mach die niet komen over al ?

Zoo fcghteens wieder komen fal?

Ick fepge dat een reyne geeft

Is koen , is ^'aft , is onbevreeft

,

De deught is bout , een diefis bloo.

SIBILLE.
Wel jfoete maeght, hoe fpreckj e foo ?

Een maegt is fchuw , een hoer is ftout,

Éndatisduyfentjarenout.

SooghytiUeen van mannen fpraeckt,

Ghy had miflchien het w itgeraeckt j

Maer efter weet , dat oock een man
Te ftijfvan aenficht w cfen kan

:

Eenftrack, een hart, een ftout gelaet.

Verweckt niet felden grooten haer

;

Doch , wat belangt een ftoute maeght

Die heeft noyt wijfcn manbehaeght.

Door-fiet de boecken al te mael

,

InGrieckfche, Koomfche, Franfche

En wat 'er geeftigh is gemaecktji^tacl.

Dat al de befte geeften fmaeckt

,

Men vint een maegt daer af-gemaelt

,

Niet foo gelijck als ghy verhaelt

,

Niet ftout , ofdie vooralle man.
Met ftijve kaken fprceckenkan

,

Maer ftil , en van een fachten geeft.

Die lichte blooft , en lichte vreeft

,

Die fedigh fprceckt , offtüle fwijght,

En licht een aerdigh bloosjen krijgt

;

Dat is van outs het maeghde-beelt

,

Dat ieder een fijnherte fteelt

;

„De fchaemt' ontrent de teere jeugt

,

, ,Dat is een teyeken van de deught

,

,,Een teyeken van een fachten aert,

, ,Dat hondert goede dingen baert j

,,Dus, waerick oyt vanmaegden las

,

„Daer vont ik dat ook fchaemte was.

Ctim tentr ille in vtrgtnil/tu puder ad nmes
au!ic»s hodie f.tcerc non put etar; iiiia a mtiltii

mprvhetttr ; acclpe , bene\o!e Uilor , quidam

turn rcttrim turn recentlum ea de re tefttmonia.

Hieron.adCelant. lib. 2o.Epifl;,20.

Oïtiet pudicitiam verecundia , quodquepr^-

cipmtm feiiiperftüt, cunitas in te yirtutespudtr

fupertt.

Stobseus Scrm. 17.

Denrades ajeiat pudorem in muitere pulihri'

tiidinif arcem cjfe.

Demofthcn. de Repub.

TkuIoy vtrttitis color eft.

Annseus Roberc. Rer. Judicat.

lib. 4. cap. 10.

Verectindi.t pitdtcitix conies eft y caflitatis

ciiftos, infigne mtiiierum decus ac orn,imcntum.

ornut enimpudoï atutem, taciturniixi commen-

djt pudorem,

Ludov. Vives deChriftian. Foemin.lib.i.

cap. quomodo foris aget muiier.

]Ü4 foeminu tuihi ftcundiffitiid , eut , cum
verb* erunt ad viros fxcicnda , riibor toto ore

fufftmdiiur , turl/ubitur énimiu , & verba non

fttppetcnt.

Tfftimonia Poëtarum. Virg. ii. iEneid.

ïndumftnguineo veliiti violaverit oftro

Si qiiis ebur , vel wixta riibent ubi lilia multi

Aluu rosa , tales virgo d.tbat orecolorcs,

Fl,igr4ittes perfufd genas , cui plurimus ignem

Subjcctt rubor , & labcfjcluper ojfu cucurrtt,

Stutius % Theb.
iLint infignes vttltuque hibituque verendo

Candid-ipurpureumfuftfuper or* ruborem

,

DejelttquegendS.

Ovid. 5.Metamorph.

Kef.it quidfit anior ; fid& eriibuijfe deccbat.

Utc color aprici pendentibus AvLore ramis ,

Aut ebori ttnclo eft.

Idem Epift. her. 11.

Imbui , gremioquepudor dtjecit oceUos.

Sfd é" andi novts, ntc rtruiu ait!i(4rum !m»
pcntos. Don



Don Antoine de Gucvare Epift. a

Molen Puche.

Ie tiens pour cértatn qu'en me femme hen-

tetife il ja feu a. reprendre , & en celle qui eji

affrontée tln'y a rten i louer. De maniere que Ie

vieilleur douaire, Ie tneilleur Imitage , & Ie

tnedleur jojau qu'iine femme peut avoir , efi

d'eftre homeiife.

Mich. de la Montag. des Effais

lib. i.czp.f.

Noz. Peres drejfoyent la lontenance de leur

fiües a la bonte & a la crainte {les courages &
les defirs totisjours pareils) mus a ['ajfeurance ;

tiotu n'y entendons rien: c'efia faire aux Sarma-

tes qm n'ontloj de coucher avec homme, que de

leur mains elles n'ayent tuè un antrea la guerre.

R O S E T T E.

Nochtans wie fich fo lichte fchaemt

,

En quijthaer noyt foo dat betaemt

,

Want, alflebydemenfchen koomt,

Zoo ftaetf' in alle ding befchroomt,

Haer woorden hebben geenen val,

Zy weer nauhoe fy fprcken fal -,

Het eerfte, midden , enbefluyt

Dat koomt 'er al benepen uyt

,

Zy ftaet en trilt oock by een vrient.

SIBILLE.
Maer gaet aiet vorder als het dient

,

lek wil niet foo vertfaegden geeft

,

Die oock fijneygen fchaduw' vrecft,

lek wil een ftil , een heus gelaet

,

En dat in rechte middel-maet

;

En evenwel foo gaet'et vaft

Dat wijfe lieden fijn gepaft

Veel lievermet een teere maeght

,

Die haer oock wat te fedigh draeght,

Als met een veeg , diem de praet

Door vryheyt haer te buyten gaet

,

Dus fchoon fy wort by wylen ftom

,

En fiet ! menweet niet eens waarom

,

Dat eerbaer fwijgen menighmael

Is beter als de bette tael

,

En 't maeckt haer over al bemint.

R O S E T T E.

Tckben hier anders in gefint

,

Dus feght ons hier de reden van ?

SIBILLE.
lek wil , indien ick maer en kan

,

Ziet als u 't eerbaer root ontfteeckt

,

Terwijl dat iemant met u fpreeckt

,

Het is een eer diehem gefchiet

,

Dat ghy hem roode wangen biet

,

Ujeughdigh bloet, te voren ftil

,

Dat huppelt op ,om fljnent wil ,

.

Ja 't koomt hem vlytigh in 't gemoet

,

Gelijck men lieve vrienden doet

,

Dus worthem in den fin gebracht

Dat ghy hem eete weerdigh acht.

Dan koomt 'er noch een reden by

,

Die wil ick dat u kondigh fy

,

„Een maeght die teere wangen heeft

.Jndienfe tot haer dagen leeft

,

jDie krijght wel licht een vafter huyt

,Oock eerfe dertigh jaren fluyt

,

R Y S T E

„Maer wort eé vry fter onbefchaemt *

, ,Offtouter als het haer betaemt

,

„Die is , voor dan en alle tijt,

, ,Haer ftil en fedig wefen quij t j

, ,Want als het reyn , het edel root

„ts in de maegden eens gedoot

,

„De fchaemt, eylaes ! een teere blom,

, , E n keert dan nimmer wederom :

, ,Wien eensi dat aerdig waes ontghjt,

„Die miftüèt dan voor alle tijt.

Zoo my dan iemant vragen fou

,

Hoe ick een maget lieverwou ?

Te vry , ofal te teer befchaemt

:

Ick feyd' hem , dat het eer betaemt

Te wefen fedigh boven maet

,

Als wat te ftout in haer gelaet.

R. 35

En noch fo krijghtf' haer wederpaer,

Oock eer het iemant wort gewaer

:

j, God leyt de fijne met'er hant

,

, ,En brengtfe tot den echten bant

,

j,Dus wie op hem alleen betrout

„En eygen tochtenwederhout,

, ,Die krijgt gewis , ter rechter tijt

,

,jDathem tot enckel heyl gedijt.

, Siet , Zipora des Priefters kint j

Siet hoe fy haer gefelfchap vint

,

Sy woont daer heen in Midian

,

l.>?Èn krijght een wijs enheyligh man.

Een man oockm des Konincxhof

Van groot beleyt , en hoogen lof.

Een man , oock by de meefte groot

,

Die koomt haer vallen in den fchoot.

Rebecca weet van geen gevry

,

En min van flimmelinckerny

,

Sy weyt de fchaepjens in het groen

,

Enlaetdiengrooten Herder doen

,

En fiet ! fy wort 'et nauw gewaer

,

En krijght een hoeder over haer.

Was Hefter niet een flechte maegC,

En uyt haer eygen lant gejaeght ?

En fiet des efter niettemin

,

God maecktfetoteen Koningin j

Sy pooghde niet door eygen daet,

Maer God die was haer toeverlaet.

,,In'tkorte,nadatick hetmerck,

„Het huwen is geen menfchen-werk,

,, Ons doen en is maer loffe waen

,

, ,Dus laet 'et op den Heere ftaen.

Weeft datje fijt , en fteuntop Godt

*

En wacht van daer een gunttigh lot.

R O S E T T E.

Ickneem u goede reden aen

,

Ick fie het dient alfoo gedaen ^

Maer laetmy daerentufTchen toe

,

Dat ick hier op een vrage doe.

Devryfters die op trouwen ftaen j

Die fijn gemeenlickfeer begaen

,

Om eens te weten vaft befcheyt

Wat man haer God heeft toegeleyt:

Ick mede , foo dejonckhey t plagh

,

Nieus-gierighover dit beflag

,

Ben gants tot defe kunft gefint

,

Maer fegt ofghy het dienftigh vint ?

Hier afcer woont een felfaem wijf,

Endoetdejonckheyt groot gerijf,

Sy heefteen wonder gau verftant

,

Om ieder uyt fijn eygen hant

Te feggen met een grooten fchij n j

Wie dat haer befte vryers fijn

}

Sy weet de droomen van der nacht

,

En wat men in de ftilte dacht

,

Te paffen op een ware daet

,

Enwat'er uyt te wachten ftaet j

Noch toontfedoor een fpiegel-glaS

Wie dat wel eer de lieffte was

;

En fchoon hy is niet in het lant,

Nochtoontfedaerfijn eygen ftantj

Sy toont hoe dat hy buyten leeft

,

En wie hy daer verkoren heeft j

R O S E T T E.

Ick vinde des al niettemin

De fchaemte brengt veel fchaden in}

Maer IS een vry fter geeftig-koen ,

Die weet haer waren voort te doen

,

Diekoomt den vryer tegen gaen

,

En toont haer midden opte baen

,

Jakoomt foo dichte by den man
Dat hy het niet ontfetten kan.

Doch vryfters die te bloode fijn

,

Die blijven in de maeghde-pijn

,

Want oPer fchoon een vryer koomt,

Zy vindenhaer in als befchroomt

,

En daerom fijnfebyfter fchouw

,

„Een bloode maegt , een late vrouw-

SIBILLE.
Maer is een vry fter al te ftout.

Die wortdan lichte noytgetrout.

R O S E T T E.

Noch dient 'er efter wat gedaen

,

"Wat quam 'er oyt van ftille ftaen ?

SIBILLE.
Weeft kloeck , en befigh over al

,

Maer beter ftil in dit geval.

R O S E T T E.

Hoe I waerom geefje defen raet ?

SIBILLE.
Om dat het woelen niet en baet

}

Want fchoonje ftaegh u fiele quelt

,

En al u kracht te weere ftelt

,

Ja fchier geheele nachten fucht.

't Is al om niet en fonder vrucht i

, ,De fleutel van de echten bant

„En is doch in geen menfchen hant

}

Befiet hoe menigh eerbaer maegt

,

Die noyt haer teere fchaemte waegtj

Befiet hoe menigh fedigh hert

,

Dat van fijn deel verfcheyden wert

, Ofmet de baren vander zee,

Ofdoor een onbekende ree

,

Ofdoor een meir van enckel fant,

Ofdoor een ongebaende ftrant

,

Ofdoor een bofch , ofeenfaem wout, In 't korte , wat 'er fchorten magh ,

Dat noyt van mcnfchcji is gebout , Dat brengt de fpookfteraen den dag;

Sy
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Sy weet gclucken ongeval

E n wat ons wedervaren fal

,

Het fchijnt fy heeft 'et al geilen

Wat man en vrylkr kan gcf'chicn

,

Wat houdje doch van defekunft?

SIBILLE.
Soo hefghy hebt des Hcercn gunfr,

Onchouf u van dat naer-bejagh

,

Dat niet als hinder geven magh -,

Het is den diiyvcl raet ge\ raeght

,

En Godes fegen wegh gejaeght -,

Want hoe fou doch een griUigh wijf

Donr , ick en weet niet wat , bedrijf,

Door-gronden on Ten ganfchcn loop ?

lek hidde laer dien fnooden hoop

:

j.Geluckte feggen uytecnhant j

„Is ongeluck en mis-vcrftant.

Al die lich beft hierop verftaen

,

En ilet men hier niet verdef gaen

,

Als dat een hant hun nu en dan

Yet \ an ons tochten feggcn kan ,

En noch foois 't een momme-kans

,

Die nicmant dient , als vijfe mans.

En om eendroom bedroeft te lijn

,

Dat acht ick niet als malle pijn

;

Siet ! dat een menfche door den dagh

Gcdiicrigh in de finnen lagh

,

Ofdarhy voor den fi.iep bedacht,

Dar quclt hem dickmael in der nacht,

Dar hangt en woelt hem door den fin,

En beclt hem vreemde dingen in.

Als iemant op de luyte fpcclr

,

Soo lange tot 'et hem verveelt

,

En fchey t 'er dan ten leften uyt

,

De Iharen geven noch geluyt

,

En maccken dan een wijle lang

Een kleyn geruys , een weder-klang

,

En fchoon het komt ons van de luy t

,

Men hoort v\el dat 'et niet en fluyt.

Wanneer de menfche leytenflaept.

En weder nieuwe krachten raept

,

De geeft die fpeelt, mé weet niet wat,

rv iet wecrdigh op te fijn gevat

;

Dus lact de vijfe droomen daer

,

!N iet een van duy fcnt is 'er w aer j

En al dat duyfter ondcrfoeck

En I: act niet in den maegden-boeck.

Beveel acnGod dit gants beflagh,

En laet 'et gaen gelijck het magh.

R O S E T T E.

Moet dan geen vryer mctbeleyt

Bymaeghden worden aengcvleyt ?

Ten minftcn als'er iemant koemt

,

Die ons fijn eygen herte noemt T

Die ons lijn trooft en leven hict,

Jac ftaegii fijn echte trouwe biet

,

En , fchoon men hem niet aé en haelt?

Geftaeg voorby ons deurc dwaelt

,

Lact (feg-ick} dan ten minften toe

,

Dat hem een maget gunfte doe

,

En niet door eenigh Ih enggelaet

Hem dringe tot een wrangen haet.

SIBILLE.
Ick ben hier in met u gefm:

,

R Y S T E R.

Want noyr en heb ick t\\ ift bemint

;

Oock weet ick dat een ftueren aert

Noy t gunft offoete liefde baert

,

Dies prijf ick dat eenjonge maeght

Haer niet als heus en ftil en draeght >

Doch een geval dat neem ick uyt,

Dat is j wanneer een lichte guyt

Koomt rallen eenigh vuyl bejagh.

Meer als de fehaemte lijden magh

,

Dan meyn ick dat fy toonen moet

Dat hy de macghden fchande doet.

R O S E T T E.

Die regel heeft my noyt behacght

,

Want hoc ? fal oyt een feere maeght

Een jongman varen in den baert

,

Soo haert hy door een luchten aerC

Y et brengt te bert dat dertel luyt

,

Ofimmers niette wel en fluyt ?

Ick mcyne dat 'et beter ftaet

,

Dat fy haer oogen neder flaet

,

En eer hacrleet met fwijgen wreeckt

Als datfefelofvinnigh fprecckt

:

Ick ieggc dat het cerbaer root

Is haer geweer in defen noot ;

Want fnar te wefen in den beek

,

Dat is al vry een groot gebreck.

SIBILLE.
Voorwaer 'ken wil niet gants en al

U tegen fiij n in dit geval

,

Maer ,na dat myde reden feyt,

Soo dient 'er eenigh onderfcheyt

:

Siet ! als een maegt , eenjongefpruyt,

Iet hcortdatniettewelenlluyt,

't Is beft het w oort te laten gaen

Als n iet gevat , en onverftaen j

Enweder, alfle langer leeft,

En nu wat rijper linnen heeft,

En dat 'er iemant grillen feyt

Met fnege woorden omgeleyt

,

Soo dat men daer in anders niet

Als door een dicke nevel liet

,

Dan acht ick noch den beften raet

Dat onfe vry fter ftille ftaet

,

En hoor' het fonder tegenfpraeck

,

Gelij ck een onbekende faeck:

Maer als miflchien een ftouter gaft

Haer fehaemte naerder ondertaft

,

Ofdat een ongefoute quant

Springt al te weeligh uyt den bant,

En maeck 'et, dooreen lofle mont,

By ware maeghden al te bont

,

Zoo dient 'er vry een ftreng gemoct

Dat hem na rechte weerde groet.

Weet , als u iemant onderhout

Die niet als vuyle grillen fpout

,

Dat hy koomt kloppen op de hacgh

,

En doet gelijck een ftille vraegh

,

Hoe ghy de faeckc foud verft;aen

,

Indien hy verder wilde gaen j

„h en die verdraeght onnutte praet j

, ,Die leyt als gronden tot de daet.

Niet dat ick wil, in dit geval,

Dato^en vry fter fchclden fal

,

Ofdatfemet een fel gebaer

Sal iemant \ allen in het hag-

,

Neen, dat maecktaltequadennacm.

En is tot minnen onbequaem

;

,, Niet dat de liefde foo verdrijft

„ Als dat eenjonge vryfter kijft

,

,,'t Is beft dat fy het w oeden mijt

„En deftigh fpreke fondeJ- fpijt

,

„Of toone , met een ftreng gelaet

,,Dat haer datjocken tegen ftaetj

En , foo dat even niet en baet

,

Soo wil ick datfe vorder gaet

,

En datfe voorts den fpotter fchout

,

En haer uyt fijn gefelfchap houd.

R O S E T T E.

Weihoe, vriendinnc, foogeftoorr>

En al maer om een kluchtigh woort ?

Gewis ghy fey It al wat te fcherp

,

En maeckt een vrj^fter al te ferp
j

W^t foo ick defen regel hiel.

En ieder een foo bitfigh viel

,

GeM is ick ging in korten tijt

Vooral mijn foetftc vryersquijt,

En, tot een meerder ongeval,

IckhieteSuyr-muyl overal.

SIBILLE.
Neen , dat is enckel onverftant

,

M é fpreckt geéjonge vryfter fchant

,

Dat fy uyt haer gefeifchap went
Een dic men voor een fpotter kent.

Ick wenfche dat een vryfter fy

Juyft foo , gelijck een homgh-by

,

Die , fchoonme tot de plaets genaekt,

.

Daer ly van bloemen honighmaeckt>

Nochtans aen niemant hinder doet

,

Die heus en nuchter haer begroet;

Maer vintfedaer een droncken-flet,

Soo is haer ftrael op hem gewet

,

Sy prickt , fy fteeckt , fy valt hem aen,

1 ot hy ten leften ruymt de baen.

Ick fegge clan met beter fchijn ,

Het fal u meerder voordeel lijn

Dat ghy hetflim gefelfchaphaet,

Als datj'et noch te fpraecke ftaet.

,,Een die het quadevanhcm wijft,

,,Die toont dat hy het goede prijft.

Al is het byetjc wonder foer.

Het weet wanneer het ftralen moet.

Wanneer een boercjongeling

Set in een boom een felfaem ding

,

Een Molock , ofeen bulle-man,

Ofwat hy leelicx vinde kan

,

Sal iemant dat alfoo verftaen

Als ofhet fpoockfel wiertgedaen

,

Opdat het ooft , uyt enckel fpijt,

Daer moeftc blijven alle tijt

,

Ten minften tothetneder-fijght,

¥m foo nicteenen plucker krijght.

Ofdat het , tot eens ieders fpot

,

Sal van den regen fijn verrot ?

Ofdat het felfval in het flijck

,

En wort eenftinckend' aes gelijck.

Neen , daten isdemeyningniet}

Maer wat in dit geval gefchiet

,

Is flechs op dat de jonge vrucht

Nietfy genomen met 'er vlucht

,

I



OfVan een laracy die 't al vcrflint

,

Ofvan een exter , ofhaer kint

,

Ofvan een ander vogel-gfijp >

Op dat het fruyt > ten vollen n
jp

,

En fonder bluts , en fonder vlcck

,

En niet gefchonden van den beek i

Mocht over tafel lijn gedient

,

Ter eeren van een berer vrient.

lek prjjfe dan een fnege maeght,

Die defe gieren van haerjaeght

,

E n alle grage vogels mijt

Die haer bcgraeyen voor den tijt

;

„Het maegde-peerrje dient gepluckt,

,, Nietinderhaeftenafgeruckt.

Let , als een kraye peeren fteelt

,

Hoe licht dat haer het fruy t verveelt

,

Sy geeft 'et hier en dacr een piek

,

Enfietldanvalt'etinhetflick,

E n koomt 'er dan een naeckte pier

,

Of eenigh ander felfaem dier

,

Een foogh,een padd'.een vuyle fleck.

Die meynt het is voor haren beek

,

En fit dan in haer fap en teert,

Soo dat 'et alle mcnfchen deert';

O vrijfters mijt die fnoode vreught

,

Dit is een fpiegel voordejeught.

Wat dient dit naerder uyt-geleyt ?

My dunckt daer is genoegh gefeyt.

R O S E T T E.

Ick fie nu daerofdaer ontrent

,

Waer heen fich uwe reden went

,

Het fkick is weert te lijn gevat

,

Ick weet exempels in de ftadt.

Dan'tfchijnt,datghy,totonfenfpijt,

Het vryenwonder naii befnijt

,

Hierop dan , eer wy vorder gaen

,

Voor al een korte vraegh gedaen >

Seght, dient 'er oyteen man getrout

Die fijn geloove met en bout

Op 't eygcn wit en oogh-gemerck

,

Gelijck men leert in onfe kerck ?

Jck fie , men woont hier onder een ,

Men heeft 'er vrees en hoopgemeen

,

Men geeft gewilligh alle dagh
Alwat teroorlogh dienen magh

,

Ick achte , dat het echte bedt

Hierimmersn iet en dient belet.

SIBILLE.
Ghy fiet hoe ons de daet bcwijft

Wat twift en onluft dat 'er rijft

,

En wat men al voor quelling vint

Oock tufichen lieden eens gefint -,

Eylacs, het leven van den mcnfch
En gact niet al naer herten-wen fch

:

Wat falder dan al droeve pijn

,

Wat falder leet en mceyte iljn

,

Als ieder door een eygen baen
Sal willen na den hemel gaen 1

3.Ickbidde,viert maereenenGodt

,

55 Ghy die u voedt uyt eenen pot.

R O S E T T E.

Leght ons de mate niet foo na

,

Op dat het ons wat riiymer ga j

R Y ^S T E

Daer heeft dochmenigh wijfgelecft

,

Dat haren man gewonnen heeft

;

, ,De nachtegael (gelijck men feyt

)

,jDie op het eygen bedde leyt,

,,Die heeft gemeenlik groore kracht

,

j,Sy queelt occk in de midder-nacht.

SIBILLE.
Maer , kint, indien het anders viel

,

Siet wat een helle voor de ziel. ^

R O S E T T £.

, , Een geeftigh wijfkan wonder wel

,, Belefen haren bed-gefel -,

, jHaer mont die heeft eë foete kragt

,

, ,Die Oytveelwonder heeft gewrachc.

SIBILLE.
Macris 't niet feker dat de man

Het ftuck al harder drijven kan ?

Hy weet , hy leeft , hy hoort en ilet

,

Waer doorhy beter pijlen ichiet.

R O S E T T E.

Wat is 'er doch van kloecke mans ?

De waerheyt heeft de befte gjans.

SIBILLE.
Dat is de waerheyt in der daet

,

Maer fiet eens hoe de wcerelt gact

,

ijHet reync wort al eer befmec

, 5Als oyt het vuy 1 fal worden net -,

j jEn iemant fris en wel gefont

,

, , Indien hy kuft een fiecken mont

,

„Die wort eer van het quaet geraeckt

„ Dan hy den fiecken beter maeckt.

R O S E T T E.

Ghy hebt gewis te fwaren hooft

;

Het befte dient veel eer gelooft.

SIBILLE.
"Wel feght eens.of'er iemant quam

Die over u de vryheyt nam

,

En feyde Roosje , befte kint

,

Ick heb u boven al befint

,

ick heb u lief, en lijde fmert

Tot in hetputjen van mijn hert j

]ck bidde wortmijn echte vrou

En gunt my doch u reyne trou

,

Ick fal utrooft in alle pijn,

Ick fal u lief en leven fijn

,

't Is waer , 'k en hebbe geitofgoet

,

Maer'khebbevry een hoog gemoet

;

ick fal gaen varen over zee

,

En poogen naer een gulde ree

,

] ck fal gaen foecken over al

,

Wie weet waer ick hetvinden fal?

lek bid u , feghmy doch een reys,

Soutghy hem geven fijnen eys.^

R O S E T T E.

lek fal u feggen dat ick meert

,

Ick fprecke ront , en meyne neen

:

,, 't Geluck is los en ghbber-glat

,

, , Dat ni^tfoo licht en wortgevat

,

R. 3V

, ,ïck prij fe datmen taft en fiet

,

„Vaii hoop en rookt de keucken nietj

,, Waer koopt 'er iemant vleysofvis

, ,Om geit dat noch onfeker is ?•

SIBILLE.
Mij ns oordeels , hebje wel gefeyt

,

Maer't dient wat naerder uyt-geleyt

;

Ick fegge datje niinder meught
U trooiien op een lofle deught

Die niet en is , die niemant geeft

,

Maer die noch in het ydel Iweeft,

Als op het geitofander goet

Dat iemant noch verkrijgen moet.

R O S É T T E.

Gewis dat fchijnt al wat te fijn.

SIBILLE.
Het is de waerheyt , niet de fchijrt.

R O S E T T E.

Wel aen,vriendinn\ikneen.i'ctacn,

En wil na defen regel gaen ;

Maer als my dan een vryer rtiint

In Gods-dienft eens metmy gefint.

Die hem ook wel en eerlickdraeght.

En my daerop ter eeren vraeght

,

En dient hem dan niet aengefeyt

Al watmy in den boefem leyt ?

Dat 's immers reden , foo ick meen.

SIBILLE.
Voormy,ick feggeweder neen.

En meyn', al helt een rijpe maeght
Tot iemant die haer Liefde draeght,

Dat fy dan evenwel voortaen
Met loode fchcenen dient te gaen

,

Dat fy moet decken haren gront i

Dat fy moet fnoeren haren mont.
Dat fy haer finnen niet te bloot

Moet ftorten iri een vrcmden fchoot j

„Daer is eenfoet, een eerbaer neen*

j.Dat alle maeghden is gemeen.

R O S E T T E.

Dat neen enkan ick niet verftaeri,

My duncktwy moeten ronder gaen:

Het IS een greep die niet en fluyt.

SIBILLE.
Wel hoermet eenen ftreeck de bruyt^

R O S E T T E.

Wanneer een faecke koomt te pas i

t)an is 'et immers niet te ras.

SIBILLE.
Noyt dient 'er ware maeghtgevrift

Gelijck een diefeen beurfe fnijt.

ROS ET T E.

„Een die ten vollen is bcreyt

,

j ,Doet qualick alflfe langer beyt.

Sï^



R Y S T E R.

SIBILLE.
, , 't Is beft te wachten tijt en ftont

;

„Diehaeftig fuypcverbrant demont.

R O S E T T E.

, , A Is d'ure daer is en de man

,

3, Voo is 'er toch geen Avachtcn an.

SIBILLE.
, <\'^eel faken doetmen al te vroegh

,

,;Is 't wel 3 foo is 'et tijts genoegh.

R O S E T T E.

„Des mcnfchen in-geboren aert

,

»,Maent: ydcr om te lijn gepaert.

SIBILLE.
,,Die met den eerften inval mint

,

,,Ismaercenenckel\ cnus-kint.

R O S E T T E.

,,AVie niet in tijts fijn net en treckt,

„Die heeft verdient te lijn begeckt

,

, j't Geluck dat is te byftcr ront

,

3jHet fpeelt ons dikmael aé den mont,

,,Eü foo men dan met toe en bijc

, ,'t Is feker dat 'et henen glijt

,

,5En die voortaen niet meer en magh

,

j.Houd niet als droe\ igh na-geklagh,

j,Want als de kans daer henjsn fchiet,

,,Daer ftaetmen dan bedruckt en liet.

Daer is voorwacr geen meerder fpjjt

En die foo in hetherte fnijt

,

,,Als dat men heeft voorby gejaeght,

ijDat nu een ander wel behacght,

, jDaer nu een ander mede paert

,

5,Daer nu een ander welafvaerti

lek kenne meer als eene maeght

Die haer ten hooghfte noch bcklacgt,

Dat fy niet happigh op en greep

,

En al de vingers toe en neep

,

Dat fy ni t vlijtigh waer en nam

,

Dat noyt fijn leven v\'eder quam

;

Wat dient'er diten dat gefey t ?

Siethicr in't korre mijn befcheyt:

Een di^ het vaften nu verveelt

En fit niet met een mes en fpeelt.

En fcbrijft niet op lijn tafel-bort

,

^^•Jet bier ofwijn daerop geftort

,

En fymelt niet acn dit ofdat,

Maerfictdachyde bouten vat.

lek prijf hier in den ouden tijt

,

Doen hceftmen uyt de borft gcvrijt

,

Doen fprakmen uyt een rechte gront,

Waerop de ganfche faecke ftont -,

'kEn wil niet halen uy ten hocck

,

Een geyl ofdertel minne-boeck

,

lek lal u brengen aen den dagh

Dat niemant weder-fpreken magh.

Let eens wat hier Rebecca doet

,

Die maecktevry al beter fpoet

,

Die hadde noy t geveynsden mont

,

Macr ging in alle dingen ront, (voort.

Die braght gheen vreemde rancken

Noch eenigh dubbel-finnig woort

,

Die maeckte noyt geen krommen
Die fcyde nictjlk ben rejongji fprong,

Maer fchier fo haeft fy wasgcvraegt.

Hoc dat het rey fcn haer behacght

,

Soo Iprackfc met een open Üein ;

Hy gae als 't dient , en ick met hem.
Siet daer , dat is het rechte padt

,

Hoe dat een vrycr dient gevat :

Daermaeckrmenrtracx een kort be-

En liet ! de vryfter is de bruyt, ( fluyt.

Men fpreekt macr eens den vader atn,

En alle faecken fijn gedaen.

Ach ! wat een tijdt beleven wy
Vol liften fnoode linckemy

,

Het moet ten hooghften lijn beklaegt

Dat menigmael een teere maeght
boo door de lift is omt ekeert

,

En foo veel ftrtken het ft geleert,

Datfyeeneerlickjonck gefel

Cehruyckt als voor een kinderfpel j

Sy doet hem drillen voor de deur,

Sy ftelthem duyfenr-mael te leur

,

Sy hout hem dickmael opren gang

,

N iet lelden ganrfchejaren lang

;

En als hy mey nr te üjn geloont

V an alU gun ft aen haer getoont

,

Dan heefthy dickmael ftechs gedient

Tot lock-aes vaneen liever vrient.

SIBILLE.
Niet al te breet : u gants befcheyt

Dat kan haeft worden weder-leyt

:

Al wat ons Moyfes daer vertelt,

Is op het kortfte voorgeftek

,

Het ftuck IS nee ftigh overdocht

,

En alle dingen onderlbcht

,

Al ftaet 'er maer een kleyn verhael,

R O S E T T E.

Neen, darontkenn'ick t' eencmaelj

En daer toe hebb' ick dubbel recht

:

Want met datAbrams trouwe knecht

Sijn goede boodfchap had gedaen

,

Geen menfch en wil het wederftacn

,

Terilontjterftontjden tweeden dagh,

Soo was van reyfen fijn gewagh

,

En fict i de maeght, hy hem verfocht.

Die gaf haerwi 11 igh op d en tocht

,

Sy was maeght . vrijfter , en <;evrijt

.

Enw eghgevoert op eenen tijt.

SIBILLE.
Nadien u dit dan niet en fmaeckt

,

So hoort een woort dat nader raeckt.

't Exempel door u by-gebraght

,

Heeft mijns bedunkens klcyne magt

:

't Is Waer, Rebecca fprack terftont,

En datoock met een vollen mont j

Maer dit en is niet eer gefchiet

,

Gelijck men uyt de reden fiet

,

Als na dat Abrahams geCant

Nugunfteby de vrienden vant,

Jae loo de faecken had beleyt

Dat hem de maeght was toegefeyt,

Die nu , als op een vaft bef!uyt

,

Had teyckens van een volle bruyt j

Oock wij ft de Schrift ten vollen aen

Dat haer de vrage wort gedaen

,

N iet by den knecht van Abraham

,

Ofeen die van den vryer quam

,

Maer 't is alleen haer eygen bloet ^

Dat haerde groote vrage doet -,

En daer was 'tjae de rechte ftont

Te fpreken uyt ecn\ ollen mont-

Gaet nu, en ket de dochter vry,

LaetMaeght en Jongman,wie het fy,

Haer in het vrytn ftellenaen

AfrLabans fufter heeft gedaen;

Voorwaer, 'ken hebbe met mee al

Dat ick in haer berifpen fal.

R O S E T T E.

Dit fch ij nt ('t is waer) wel iet te fijn,

Maer noch en vind' ik geenen fchijn.

Geen ftofte , noch befetten gront

,

AVaer mede ghy beweeren kont

Dat u \oorgaende vrij ftcrs-leer

Kan ftaende blij \en met 'er eer

:

'k En vinde niet in mijn gemoet

,

Of in mijn diepfte maeghde-bloet j

Dat iemant anders fpreken magh
Als dat hem in den boefeni lagh.

SIBILLE.
Wiltghy hierop foo deftighftaen,

Soo moet ick hier wat dieper gaen.

Wel neemt dat u eenjong-man fey t

Vriendinne , fiet ick ben bereyt

Te fijn u lief, u weerde man

,

Soo lang ick adem blafen kan

,

Soo lang u wacker ooge pinckt

,

Soo lang u foete ftemme klinckt

,

Soo lang als u een ader ftaet

,

Bevalt het u , en feght maer ,Jae 't.

Neemt mededarje langen tijt

Tot defen vrient genegen fijt , •

En met lbo goedertieren aert

Wel fijt geneyght te fijn gepaert;

Maer overftaende niettemin

Hoe fwaer het valt een vryen fin

Te geven tot een engen bant;

En denckt oock , dat u teer verftant

De keu Ie van een echte man
'

N iet foo het dient beleyden kan

;

Dat mede lange dient gctoeft

Al eermen rechte vrienden proeft

,

En datje tot lbo grooten pack

,

In alle doelen fi)t te fwack;

En hebt oock boven al geleert,

Dat hier u vader dientge-eert

,

En dat de vrienden dient gefeyt

Waer toe de faecke wort beleyt;

Sookonje, met een vaft bcraet,

Hier uyt wel maecken delen ftaet

,

Dat foo een ftuck is al te groen

Om met een jae-woort afte doen

:

En 't is daerom u ware plicht

,

Gelijck de reden u bericht

,

Het aengeboden trou-verbant

Als noch te wijlen van der hant;

En als de faecke foo gefchiet

,

Soo vmd' ick in derwaerhey t niet

Waer-



XVaerom een vrydermetbefcheyt

Kan lijn beticht met dubbelheyt.

lek w eet , het is een out verfchil

Ofoyt een menfchom beters v/il

De waerheyt mach te buyten gaen

;

Dan wort 'er noch een vraeg gedaen

,

Oflemant nu en dan een reys

Mach #p een ftil , en loos gepeys

,

Dat niet een menfch en weet als hy

Een duyfter antwoord brengen by

:

Doch j na dat hier mijn oordeel;

draeght,

lek meyne dateenChriften maeght

Behoort te fijn oprecht en ront

,

Enniettefpelenmetdenmont,
„Syisdoortrocken,enbeveynft,

, ,Die anders fpreekt en anders peynft-

R O S E T T E.

Dat hcbje wonder wel gefeyt

,

En 't IS de gront by my geleyt>

Ghy fpreekt hierjuyft fo ik het meen,

Daer leytdan u vermomde neen.

Hoe ! als eenjong-man ons bevalt

,

Waer toe foo lange tijt gemalt ?

Men kan voor ons wel feggen , Jae

,

En dat hy tot de vrienden gae

,

En vint hy daer een gladde baen

,

Soo fij n de faecken af-gedaen j

Dat is de rontheyt dien ick dnjf

,

En vooreen maeghden-regel fchrijf

SIBILLE.
Neen, dat en prijs ick niet met al,

Want ofeen maeght in dit geval

Het veynfen nimmer wel en liaet

,

Soo dient toch echter haer beraet

Enwathaerin den boefem leyt.

Niet voorden minnaer uytgefeyti

Daer is geen wet die dat gebiet,

Daer is geen lant daer dat gefchiet

;

Men magh een deel van fijn bcfluyt

Met klare w oorden drucken uyt -,

Men mach een deelvan fijnen gront

Bedecken met een heufchen mont.

R O S E T T E.

Maer feg danjhoe dat felfaem neen

Koomt met u reden over een

,

En hoe dat toch een Chriftcn aert

Sijn rechte plichten hier bewaert

;

Wantfna my dunkt) hier wort gefeyt
Dat in het herte niet en leyt -,

En dat is tegen u gobot

,

En even fonde tegen Godt.

SIBILLE.
Het neen waer van hierwort gefeyt.

Dient noch al naerder uyt-geleyt

:

'c Is vaft , wanneer een rechte maeght
Op eer entrouwe wort gevraeght

,

Dat fy dan nieten gaettewerck
Ahop dit bondigh oogh-gemerck

,

Te weten , datfe feker^ftelt

,

Hoe feer dat haer de vr^'er quelt

,

Noy t iet te willen , ofte doen

,

Süo lang het ftuck is rau en groen

,

R y S T E

Datis, tot eens het gantsbeflagh.

En wat 'er toe behooren magh,
Aen haren vader is bekent

,

En dickmaels om end om gewentj

Soo dat hy haer ten leften feyt

Kint , dit 's het deel u toe geleyt
j

Eer dit ten vollen is gefchiet

,

Soo wil , ofkan een vryfter niet

,

En fchoon fy feyt te vooren , Neen

,

'tKoomt met de waerheyt over een

;

En haer gemoet is niet bevey nft

,

Haer woort datis,gelijckfe peynft

j

Want.fchoon fy't liefniet noodefiet,

Dat niet en voeght , dat wilfe nietj

Doch hier van op een ander tijt.

R O S E T T E.

Neen, ik en fcheld' u geenfins quij t >

Maer wenfch te weten uwen gront

Waerop ghy weder fpreeken kont

Dat uwe vryfter feggejae

,

Mits het haer vader foo verftae.

SIBILLE.
Mijns oordels, is 't een ftoute daet

Indien een dochter onderftaet -

Te feggen tot een jong-gefel

,

Beminde vrient, ick wil uwel,
Mijn hert dat is tot u gefint.

Indien 't mijn vader dienftigh vint

:

Voorwaer vriendinn',eenteere maegt
En dient foo verre niet gewaeght;

E n dient nietop haer eygen fm
Soo diep te treden in de min

,

Dat fy aen iemant open doet

Het middel-punt van haergemoet j

Een ^'oogt , een vader dientgekent

,

Dat dientdejpnckheyt ingeprent.

Wannermen recht en wel befiet

Wat hierin voortijts is gefchiet

,

Men vint dat gaars het trou-verbont

Alleen maer aen den vader ftont

,

Geen vryer quam 'erby een maeght
Dan als 't de vader was gevraeght -,

Geen maeght betrat het echte bedt

Alsbydenvaderuyt-gefetj

De dochtei: ftont genoeghfaem ftil

,

En 't ging al na des vaders wil

:

En , ofal fchoon ecnjonge maeght

Op defe faecken wert gevraeght

,

Men vint noch efter datfe fweegh

,

Ofmetgebogen hoofde neegh

,

Het eerbaer root , dat haer ontftack

,

Dat was de mont die voor haer fprakj

Ditisalfoovanoutsgeweeft ,

Gelijck men in den Bibel leeft -,

Gelijck men over albevint

Al waermen eertijts heeft gemint.

R O S E T T E.

Maer fchoon de vader in 't begin

Niet recht en weet fijn dochters min

,

Ten is geen fwacker trou-verbant

Al koomt fijnwille naderhant

;

En geeft hy dan het groote woort,
Soo gaen meteen de faecken voort i

R. ^7

Offoo hy 't niet en kan verftaen

,

Soo blijft den handel ongedaen

:

En na my dunckt , op defen voet

Sookrijghtde vader dat hy moet.

SIBILLE.
Al dunckt u dit foo wel gefeyt

,

Daer is te grootcn onderfcheyt

:

Neemt , dat eenjonge dochter ging
Haer geven aen eenjongeling

,

En dat alleen op defen gront

,

Indien 't haer vader foo verftont i

Noch is 'et al een lofie daet

Die vry geen dochter toe en ftaet j

Want foo devader ietondeckt
Dat tot des vryers nadeel ftreckt,

En dat fijn eyfch hem wort ontfcy t

,

Siet ! wat een fpel is daer bereyt.

Wat dunckt u y fal de loofe quant
Niet roepen door het ganfche lant

Al wat de vryfter heeft gedaen

,

En wat 'er oyt is om-gegaen

,

En maecken alle menfchen wijs

Dat flechs de vader is te vijs

,

En dat hem niet als dat belet

Te khmmen op het echte bedt ?

En fingt hy noch geen ander het,
Soo is hy noch dequaefteniet.

Oockwijftde reden krachtighaen
Dat , als een dochter gaet beftaen

Alleen op haren dommen fin

Den geeft te ftrecken tot de min

,

Datja de vader veel verlieft

Soo haeft fy maer een vryer kieft j

In voegen dat fijn hooge maght
Is in een engen hoeck gebracht $

Hy kan niet doen dat hem betaemt

,

Maer na fijn dochter heeft geraemt

}

En fiet nochtans , in ouden tijt

Doen wert de dochter niet gevrijt

,

Het ftuck was in des vaders hant

,

Die maekt' of brack den echten bant ,

En dat is verr' den beften voet -,

Want dat de loflejonckheyt doet
E n is gemeen! ick anders n iet '

Als dat op malle dingen fiet

,

Een montj , een oogj', een viefe-vaes,

Het fvvetfen van een jongen dwaes

,

Een trotfe gan g, een vreemde fprong.

Een grilligh deuntje dat hy fong

,

Een knevel van een fpitfen baert

Met vier in haren ftant bewaert

,

En dagh aen dagh eens op-gefet.

Dat is hier veel het liftif^h net

Dat eerft het los gefichte vangt

,

En dat tot in het herte prangt: '

Rofette laet u vader doen

,

Want ghy eylaes I fijt al tegroen.

R O S E T T E.

Maerhoe,fal dan een teere maeghc
Die luft , en ruft , en leven waeght,

'

Haer moeten voegen tot een man

,

Die fy miflfchien niet veelen kan

,

En dat uyt dwangen hoogh gehiet ?

Dat is voorwaereen groot v erdriet.

D Daer



38 V
Dacrwoont een tocht in ons gcmoet

Die dickmacl vreemde faecken doet

,

Men haet den een men weer niet hoe,

Een ander draegt men gunfte toe ,

En alom ick en weet niet wat j

Dat noyt te recht en is gevat -,

En als men dan een kint beftcet

,

En dcfe gronden niet en weet

,

Soo koomt het hcht te fijn gepaert

En tegen wil , en buyten aert.

Wie maer een rey fc neemt ter hant

,

Een weynigh uyt het vaderlant

,

Daetaelt vooral met goctberaet

Naer een bequaemen mede-maet

,

Die met fij n doen 5 en gants beflagh j

Sich naer lijn macker voegen magh

}

Wat moet 'er dan niet fijngedaen

By die een reys gact nemen aen

,

ISiet vaneen klcyncn ommegang,
Maer voor lijn leven dagen lang ?

Hoe dient gelet in dit geval

Aen wie men lich verbinden fal ?

Hoe dient 'er naer een maet gevraegt

IVIer wie men goet en leven waeght.

En die men altijt dragen moet

Gelijck een fleck haer huysjen doet ?

SIBILLE.
Voor my , ick houde voor gewis

Als dathet gants ondienftigh is

,

Een maeght te binden aen een man
Die haer verftant niet lijden kan

;

Ick rade dat de vader-macht

In defen deele fy verfacht

,

En dat men noyt met onverftant

Haer dringe tot den echten bant
Met iemantdie haer tegen ftaeti

Maer hoiide voor den beften raet

Dat, als een dochter wederftreeft.

Men haer dan watbedenckens geeft j

Miflchien fy wil een korte tijt

,

Haer ftellen buyten alle ftrij t

,

Ofkan de fucht niet anders gaen,

Soo blijft het beter ongedaen;

Want defe knoop diiert al te lang

Om vaft te maecken door bedwang.
Aen d' ander fijde lijd' ick niet

,

Hoewel het al te veel gefchiet

,

Datjong-gefel oftecre maeght

,

Eer hy of fy 't haer vader vraeght

,

Tot dees ofgene wort gcfint

,

Ofin de trouwe fich verbint.

Wie lant-goet koopt , ook maer een

Beliet eens wat hy nieten doet (voet,

Al eer hy tot den handel gaet
;

Hyplccght vooreerft gefetten raet,

Hy laetopallebocckenfien,

En vraeght gemenlick oude liên

,

Of't niet voor renten is verpant

,

Of'tnietendraeght een ftillen bant

,

Of't niet en is foodanigh goet

Dat akijtgacn enkeeren moet

,

Of 't niet en heeft een vuylen ftanck

Door iemants goot of water-ganck ,

Enof 'er oyt, by winter-dagh

,

Debuerc' een voet-pat hebben niaghj

R Y S T E R.

In 't korte , niet en is foo klcyn

Of'tleyt en woelt hem in hetbreyn,

En als hy dit ten vollen weet

,

Dan is 'et dat hy vorder treet

,

Hy roept getuygen by den koop

,

En dat niet van den flechten hoop

,

Maer lieden midden uyt den Raet

,

Die dragen kenms van de daet

,

Men neemt geduerigh parkement,

Dacr worden fegels op geprent

,

Dan wort het ftuk noch eens gemelt

,

En weder bygefchriftgeftelt,

Niet in het duyfter van een hoeck

,

Maer in een openbaren boeck

,

Daer ieder klaer en open fiet

,

Hoe al den handel is gefchiet.

Indien men dus veel faecken doet

Ontrent een huys , ofander goet

,

Dat ieder, nadenpallem-flagh,

Strax wederom verkoopen magh

,

AVat dient 'er niet te lij n bedacht ?

AVat dient 'er niet by een gebracht

Wanneer men iet voor handen heeft

Dat ons tot in de beenen kleeft

,

En dat men tot fijn leften dagh
Niet vande leden fchudden magh ?

Gewis hier dient gants diep gemerk ,

Ofanders is 'et kinder-werck.

R O S E T T E.

Al dat is nu genoegh verftaen

,

En my is des genoegh gedaen >

Maer nu foo wild' ick wel een reys

U fpreken van een diep gepeys

Dat my door al de finnen woelt

,

En hooren wat ghy des gevoelt

:

Een aerdigh meysje , dat ick ken

,

{'Maerpeyrt doch niet dat ikhetben^

Bemint een fekerjonck-gt fel

,

Die neemt haer gunft ook byfter wel.

Hy is in goet , in eer en ftaet

,

Al vry wat boven hare maet,

De vry fter wift (gelijckfe fey
)

Dat aen haer ouders alle bey

Het vol befluy t van defe trouw
Ten hooghften wel bevallen fou :

Dit aldus fijnde (fprackdemaegt)
Soo wert hier over nu gevraeght

,

Ofeens dees jongman ftont bereet

Te fweeren met een dieren eet

,

Dat hy my nu en alle tijt

(God geve wie het oock benijt)

Sou kennen voor fijn wcdcrpaer

,

Al lecfd' hy tienmael duy fentjaer

,

Behoudens dat ick wederom
Mijnjeught, en teeremaeghde-blom
Tot laefcnis van fijn verdriet

,

Hem in de ftilte plucken liet.

Hier over (feg-ick) wort gevraeght
Ofdefe kanfe dient gewaeght

,

Dan ofick beter dit geval

Voorby mijn dcurc wijfen fal ?

Ick , vry ontfet van defen flach

,

Stont voor een wijle Hecht en fagh

,

Doch nae dat ick my had bedacht,

Soo heb ick dit te bert gebraght

:

Voorwaer,nadat de m.aegde-plicht

Onsjonge dieren onderricht

,

Soo moet een vryfter nimmermeer
Soo verre wijeken buyten eer

Hoe fchoon dat ook eé vryerfpreekt,
Alfchijnt'etdatfijnhertebreeckt,

't Is wint en wafem altemacl

,

„Een vryer flaght den nachtegael

,

„Die in het wilde dapper fluy t

,

j, tn maeckt een over groot-gekiy t j

„Maer als men eens wat naerder let

„En op fijn vleys, en op fijn vet,

, , En dat men onderrarten fal

,,Va waerons komt dit groot gefchal,

„Soo vintmen flechts een mager dier,

,,Dat niet en heeft als fijn getier ,

,, En watmen op ofonder fiet,

, , Daer is een ftem , en anders niet.

,,Al watde vryers brengen by
jjDatis maer liftclaftery

,

,,Maer loofe reden , fonder gront

,

Alleen gewaflen in den mont

:

Haer groot beflag, haer gants bedrijf,

En fijn maer woorden fonder lijf

,

,,Ten fijn maer ratten diehetfpeck

„Wel dreygen met een gragen bec'c

,

, ,Maerom te komen in de val

, ,Daer toe en is geen luft met al.

Dit was't befcheyt dat ick haer gaf,

Maer fy en liet daerom niet af,

En fprack ; Ick weet waerop ghy fiet

,

Dat efterwcder-hout my niet -,

Wat dat hetMaeghde-boek gewaagt
Dat nimmermeer een teere maeght
Met iemant haer vergeten moet

,

Al fprack hy woorden honigh-foet,

Dat houd ick als een vafte wet
Wel diep in mijn gemoetgefet;

Maer als een aerdighjongehng,

Biet aen de maegt een fchoonen ring,

En boven dat met eede fvveert

,

Dat hy die voor fijn deel begeert.

En geeft daeropiijn rechter-hant

Als tot een eeuwigh onder-pant

,

Dat fy dit al noch evenwel

Moet achten voor een kinder-fpel

,

En wij fen 't efter van der hant

Dat is , mijns oordeels , onverftant.

En ick en vind 'et (hoe ick foeck )

N iet eens in al het maeghde-bo?ck.

Dit matfe noch al brcedcr uyt

,

En maeckt' in 't eynde dit befluyt

,

Dat jae een maeght uyt dit bejagh

Haer nut en voordeel Ibeken magh j

Te meer indien het feker gaet

Als dat de vrient , om goet offtaet

,

Ofnoch miflchien op beter gront,

Haer ouders wel te finnc ftont

;

Enalshetftuckalfoogefchiet,

Soo feylt 'er, mijns bedunckens, niet:

Wat klachten heeft mijn vader dan ?

Hy heeft fijn wilV, en ick een man.

Nu wenfch ick des al niettemin

Hier op te weten uwen fin.

S I B I L-



V R Y S T R. t9

SIBILLE.
Had dt£c vryfter wel gefocht

,

En hare faecken wel bedocht

,

Het boeckje van de maeghde-plicht

,

Dat hadd' alleen haer onderricht j

Want daer is klaer genoegh gefeyt

Hoe defe faecke dient beleytj

„Maerwatdochbaet'erkeers of bril

„Wanneer een uy 1 niet fien en wil ?

Doch nuje bidtom mijnen ract

Soo dunckt 'et my een fotte daet

,

Dat oyt een maeght haer eer verkofc

Om ick en weet wat trou-beloft.

R O S E T T E.

Wel of'er eens een hups gefel

,

Mifmoedighom het lang gequcl

,

My quame feggen alle daegh

,

My quame feggen evenftaegh

,

My quame feggen overluyt

,

Ten waer' ick quame tot befluyt

,

Dathy, tottrooftvanfijnenbrant.

Sou reyfen naer een verre lant

,

Sou dolen hier , en weder daer

,

Wclvijf,of fes , offeven jaer

,

Seght , ofickom dit hoogh beklagh

,

Den klager oyt beheven magh.

SIBILLE.
Al klaeght de vryer byfter fecr

,

En waeghtu trourjen nimmermeer i

Die greep en is geen rechte voet

Waer door men herten winnen moet,

„De hefde wort door liefde groot

,

,,En niet met dwang ofharden noot

,

,,En min door eenig dreygement.

R O S E T T E.

De reys dient efter afgewent

,

Dus feght hoe ickfe ftuyten fal.

SIBILLE.
Maer , Roosje , fijrge noch foo mal ?

Almacktdefchippergroot gekraey,

Hy blijft noch dickmael aert de kaey

}

Ick hebber veel van defe licn

,

Ick hebber menighmael gefien

,

Die wareaop de reys gekleet

,

En fehenen tot den wegh gereet

,

Ja ftonden al geleerll: , gefpoort

,

Maer geen van allen ginger voort j

Ick kenn' in ftadt eenjonge maegt

,

Die van dien mallen ichrick gejaeght

Ging fcheyden van haer weerde trou

Om dat de vryer reyfen wou.

Ghy,beelt fo diep geen woorden inj

Ten lijn maer rancken van de min

,

Sykomen uyt een loofengront,

En waffen niet als in den mont.

R O S E T T E.

Al fchijnt een vryer wonder fchalk,

Hy is nochtans gelijck een valck , .

Die , als hy na deproye vlieght

,

En dat hem daer fijnhoop bedrieght

,

Soo dathy, fchoon hybijfterhijght

,

N iet een patrijs gevangen krijght

,

Die j fcg ick , is dan ongefint

,

Hy flaet de vleugels in den wint

,

Hy geeft hem veerdighopte vlucht

En foeckt voor hem een beter lucht,

Het fchij nt, hy fchaemthem voor het

Daer yder weet fijn ongeval. (dal

SIBILLE.
Beminde maeght , verftaet 'et wel,

'k En wil niet dat eenjong-gefel

Sal draven ganfchejaren lang

,

Enjagen eeuwigh fonder vang

,

En dit alleen tot enckel fpot i

Neen, dat is tegen mijn gebot:

Ick wil maer dat men eerlick vrijt

,

En allekromme gangen mijt -,

Ick wil dat noyt een jonge maeght

,

Hoe feerdatoockeen vryerklaeght,

Sal wijeken van de rechte baen.

Om flimme wegen in te gaen.

R O S E T T E.

Is datalfoo een ftale wet

,

Die alle vryfters is gefet -,

Die vaft moet blijven alle tijt,

Soo datfe geen verfeten lijt

,

God geve wat 'er omme-gae ?

SIBILLE.
En twijffelt niet , ick feggejae

:

Het is een peyl die niet en wijckt

,

Het is een feyl dat niet en ftrijckt

,

Het is een rots die noyt en beeft

,

Wat flach haer wint ofbare geeft

,

En dit 's nu menighmael gefeyt.

R O S E T T E.

Ghy fijt te ftreng in u beleyt :

Wel of't een eerlickjongeling

Soo bijfter aen het herte ging

Dat hy nu fieck van liefde waer

,

Enlaege fchierindoots gevaer,

Soo dat het vier geweldigh ftraf

Hem wees gehjck een open graf,

Seght eens jV\atraetin dit verdriet ?

SIBILLE.
Ey , lieve kint ,en acht 'et niet

;

Dar groot beklagh , die fware pij n

En is niet meer als enckel fchijn -,

Waer is 'er een inonfe tijt,

Waeris'eriemant dootgevrijt ?

Men roeptjick reys , ick queel,ik fter f,

Ten fy ick eenmaeltrooft verwerf>

En fiet ! het is maer al bedroch

,

Sy blijven ,en fy leven no.ch.

Dan fchoon al queelde iemant feer

,

Ghy noch en gaet niet buytcn eer

,

Maeckt datje defe klippen mijt

,

Daer tucht en fchaemte fchip-breuck

De kortfe van de geyle min (lijt

,

En heeft maer flimme parten in

,

Her is een ftrick , een fuyck , een val

,

Die licht een vryfter vangen fal

,

Indienfc niet en wortgeleyt

N a tucht en ware fchaemte fcy t j

Dus fooje raet ofreden acht

,

Houd defe rancken gants verdacht.

Siet Ammon leyt van minne kranck

,

Hy nut geen fpijs ofloeten dranck

,

Hy is foo mager uyt-geteert

Dat hy aen alle menfchen deert

,

DeKoninckis met hem begacn

,

Die komt en fpreekt den linckert aen.

Die geeft gehoor aen fijn geklagh

,

Om dat hy foo verdrierigh figh

,

En mits hy leet foo groeten noot

,

Dat hy fcheen dichte by de doot •,

Maer ofhy fchoon al dapper hijght,

Soo rashy Thamarmaeren krijght,

Geen hooft,ofhert, en dcet hem feer,

Daer fijn geen fwacke leden meer>

Hy is terftont föo kloecken man
Dathy een maeght verkrachten kanj

Is dat niet dapper fieck gewccft

,

Daer vuyleluft het quaet geneeft ?

Rofette , wat ick bidden magh

,

Vermijt u van dit flim bejagh

;

Offchoon een vryer byfter klaeght,

Ghy , houdu als een wij fe maeght.

En wort doch noyt een malle bruyt

,

Al fpcogh hy long en lever uyt j

Ontfeght hem tot de rechte ftont

,

Dat is het volle trou-verbont,

,,Wie oyt begon ontijdig fpel

Datwaseenfotinifraèl. a. ^5" .'T*

R O S E T T E.

Vriendinne , tuflchen ons gefeyt.

Is dit niet wat te lang gebey t ?

Want als de knoop is toe-ge,gaen.

Dan is 'er geen ontfeggen aen >

Het wijfis danhaereygen niet,

Maer voeght haer na de man gebietj

lïn wat men doet uyt enckel dwanck.

Dat heeft gemeenhckgeenen danck;

Maergeeftmen eermen geven moet,

Dat maeckt de gunfte dybbel foet.

SIBILLE.
Ey fwijgt dog Roosje, 't is gedwaelt,

AVatleyt u in het hooft en maelx ?

Wie is X die iemant lie\'er was
Om datfcgeylenbrantgenas}

Want ofal fchoon een jongeling

Met Ucfde-korts bevangen ging

,

J ae lage boven maten kranck

,

Noch heeft de v ry fter geenen danck
Indienfe meteen eerlick lijf

Hem geeft oneerlicktijt-verdrijf.

Wat van verraders v.ert gefeyt

Wortoock tot vry fiers uyt-gebreyt,

,,Men wil de daet , en iliet den man
,,Die flimme rancken fmedenkan.

R O S E T T E.

k 'En kan dit efter niet verftaen

,

Ofwijftmy naerder reden aen

:

\^^ie kan 'er foo ondanckbaer fijn

Die vreughde loont met droeve pij n ?
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SIBILLE.
Ghy ey ft mywonder vaft befchcet

,

En è\enwel het is gcrect :

Gods cygcn woorc dat N\'yft debaen ,

Hoe vreemt dat hier de faekengacn.

R Y S T E R.

SietAmmon (die,gclijckhet fchcen, Ach! Thamarmocht wel henen gaen,
Van enckel liefde fchier verdween ) De ganfche liefde was gcdatn

;

Kreegh door bedrogh en flim beleyt Een hooffe knecht ,eeiillimmeguyt,

(Gclijck hier vooren is gcfeyt) Diejocgh de maeght ter kamer uyt.

Het eynde v an (Ij n dwafe luft

,

Daer gaetfe van haer eer berooft

,

En fiet 1 daer was het vier gebluft

:

En ftro\ r \aft afTchen op haer hooft.

Enjtiyt een droevigb herten-leet

,

Soo fcheurtfe noch het bonte kleet

,

Het kleet dat flechs eenjonge maegc

,

Dat maer eenKoninx dochter dracgt,

En dat geen vryftér hebben magh

,

Die oyt by man te bedde lagh

:

Maer ofal fchoon de dochter treurt

,

En haren beften tabbcrt fcheurt

,

Ofdatfe flecht en decrlick fiet

,

Die fljmme quant en wilfe niet

:

Soo haeft fy matr en was onteert

,

Is al fijn wefen om-gekeert

;

Sijn ganfche kift is wegh geruckt

Soo ras het bloemtje was gepluckt.

R O S E T T E.

Maer dat was ook een lofle fchroef

,

Een lichte guyt , een loofen boef,

Die fo een Konincx dochter fcliond

,

En ftrax met fchanden henen fond :

Hy kreegh oock loon na fijn bejagh,

Daer yderwelop letten magh

;

Want hy werd juyftaifoogeplacght,

Gelijck hy dcdc mette maeght

,

Dejongers van het dcrtel hof

,

Die fmeerden hem wel dapper of

,

Soo dat hy flux ter plaetfen bleef,

Daer hy fij n dronken vreughde dreef:

Soo moetje varen alle tijt

,

Soo moetje varen wieje fijt

,

Die oyt een jonge vryfter fchent

,

En dan haer moeder weder fent.

SIBILLE.
Weljfccte maeght, let op het ftuck,

En mijt foodanighongeluck

;

En ofhet fchoon eens foo gefchict

,

Dat u een loofe gaft ontbjet

,

Als dat hy ficck te bedde leyt

,

En nu als van de werelt fcheyt

,

En dat vermits de grootc vlam

Die uyt u fchoonheyt voetfelnam j

En dat de quant daer op miflchien

U eens verfoeckt te mogen fien

,

Eer dat hem , door het fwaer geval

,

Sijn droeve fiel ontflippen fal ;

lek bidde ,komt 'er niet ontrent

,

Schoon hy u duyfent boden fent

,

'tIsmalgebaer,offlimmelift,

Waer door men naem , ofeere mift.

Soo is de vos oock wel geftelt

,

Hy gaet hem leggen op het velt

,

Hy ftrcckt hem uyt met al het lijf,

Hetfchijnt fijnoogen worden ftijf

,

Het quijl dat fevert opten gront

,

De tong die hangt hem uyten mont,

In'tkorte, wie daerkomt gegaen.
Die fey t , och R eyntje 't is gedaen :

Maer foo daer eens een vogel koomt
Die nu de vos niet meer en Ichroomt

,

En dat het flim gedrochte fiet

,

Dat fich de proy e fchoone biet

,

Soo fpringt het loofe vosjen op

,

En grijpt den voogcl by de kop.

Dat is de fieckte die hem let

,

De fieckte dient hen voor een net.

Maer om te keeren tot den gront

:

Daer oponseerftc reden ftont,

,.Noyt koomt'eruyteen qiiaet begin,

j.Noyt koomt'eruytdcgeylemin

,

,.Noy t koomt 'er uyt te fncllen fpoer,

,,Dat voordeel aen de vrij fters doet.

Als icmant, voor den rechten tijt,

De vruchten van den wijngaertfnijt,

En flaet 'er dan met luchten fin

Van ftonden aen de tanden in -,

En dat daerop de driiyve bcrft:

,

En op de ftorapc tanden knerft y

So voelt hy ftrax een wrange fmaeck

;

En fiet , daer eyndight fij n vermacck j

Hy grijnft, en , met een Inar gcluyt

,

Soofpouthy 'tal ten monde uyt>

Hy toont hem norts en bij ftergram

,

Om dat hy fteyl en hooge klam

,

En groote mocyten ondcrftont
Alleen maerom een fueren mont.

Gelooft het, teere maeght,gelooft,

Alsecnighgicrumaeghdom rooft.

En dat hy , voor den rechten ftont

,

Daer aen verkoelt fijn heeten mont

,

Dat (feg-ick) even met 'er daet

Het vuyl bejagh hem tegen ftaet I

Wat eerft fo wroegt hem fijn gemoet.

En feyt hem dat hy qualick doet

,

En jaeght hem als een fncllc ftorm

,

En knaeght hem als een felle worm j

Dan koomthem vorder in den fin

,

Hoe licht ghy vicltin geyle min

,

Hoe ras ghy van het bloemtjen fchiet

Dat noyt fijn eerfte wefen fiet

:

En noch fo wort 'er boven dat

,

Een vaft bcfluyt hier uyt gevat

,

Te weten , dar een ftoute maeght

,

Die eens haer befte panden waeght

,

Geducrigh , nadeneerftenval,

Oock elders dertel wefen fal.

Siet daer u weerde maeghde-blom ,

Siet daer u ganfche wille-kom

,

S iet daer ugunft met haren danck,
.

Die fcheyt als met een vuylen ftanck>

Siet daer het lang-gewenilefoet,

Dat is terftont maer enckel roet

:

Dat is een plaegh , een haerde wet

,

Die God op vuyle luftcn fetj

Al



Al vvas de vryuer lief-getal

,

Sy worteylaes tot enckcl gal.

O Maeghden, wat ick bidden magh,

En doetmy noy t foo quaden flagh

,

En of'er iemant heftigh vrijt,

Verbcytnochal den rijpen tijt.

En wat hier 't fchoon beloven raeckt

,

Dat iemant fomtijts gaende maeckt

,

En bout hoy t op foo weecken gront

,

Al maeckt 'et iemant wonder bont >

De werelc is te bijfter loos

,

Enwy,eylacen lal te broos,

Om dcfe kans , door ons beftaen

,

Met eenigh voordeel aen te gacn.

Hoe lichte wort eenjonge mey t

EUendigh van het ftuckgcleyt

Door dim bejagh , enenckel lift,

Daer op de llimfte niet en gift

!

Het fchijnt fy heeft haer banden vaft,

En efter is 'et mis getaft >

De linckerc fcheert alleen degéck

Sijn eet is maer een minne treek.

Hier fweert 'er een in dit geval

Dat hy fijn liefbeminnen fal

,

Soo lang hy d'aerde van beneèn

Met lljne voeten fal betreèn -,

En als hy dan iijn heercluft

Na fijn gevallen heeft gebluft

,

En dat hy uyt fij n vuyle fchoen

Een hanc vol ftofs heeft laten doen

,

Dat hy met voor-bedachten fin

Ter fmuyckdacr hadgcftekcn m,
Dan lacht hy dapper in de vuyft

,

En mcynt hy heeft 'et welgekuyftj

Daer fit de vryftcr dan bedot

,

Tot eygen Icct , en vreemden fpot.

Een ander vint een flimmer treek,

En roert aldus fijn loofen beek
j

Ick fal u houden trou-verbont

,

Soo lang tot my de gantfche ment
Met aerd' en ftoffal fijn bedeckt 5

En fiet I noch is 'et maer gegcckt

:

Want alfoo ras de flcchte maeght
Haer eer ontijdigh heeft gcwaeght

,

So ftecckt hy 't hoofc maer in het ftof.

En roept terftont, Ick ben 'er of
Nochfeyt men hier te fijn gefchiet

Dat een fijn liefaldus verriet

,

Hy fcyd' haer vreemde lijmery,

En vocgd 'er dit ten leften by ;

De fcheppcr die hierboven is

Sy mijn getuygc , dat gewis
Ghy fu It m ijn echte Vrouwc fij n

,

Geneeft my ftechs de minne -pijn

:

De maeght , cylaes ! onnoofel dier

,

Die bluft hier op het dertel vierj

Maer na de kiften haer bejagh

,

Van trouwen vordergeen gcwagh

:

De Quant en komt niet weder uyt, .

Daer farfedoen de foete bruyt

;

En fchoon fy dickmael hem ontbict j

De linckerr gaet , ofkoomt 'er niet;

Eens quam hy haer te moete gacn

,

Doch al de liefde wasgedaen

,

Hy keerd het hcoft aen d'ander fy,

Maer fiet de vryftcr ging 'er by ,

R Y S T E R;

Sy greep hem by fijn opper-kleet

,

En maenthem dier op fijnen eedt

,

Dat hy doch fijn beloofde trou

Ten leften eens voltrecken wou

}

Degaft die ftont een wijle ftom

,

Maer evenwel hy loech 'erom ;

T en leften feyt hy ; flechte duyf

Ick met u trouwen ? wat , een ftruyf

!

Ey ruit u hooft , onnofel kint

,

Belooven is maer enckel wint

,

De fchepper daer ick u by fwoer

En is mei anders , lieve moer

,

Als deCe lepel , dieje fiet,

Die pap aen kleyne kinders biet

:

Ghy daerom weyt ons niet te breet^

Daer is geen klem in defen eedt.

Sietdaer ftont onfe bruyt en keeck

,

Eylaesl haer ganfche kracht befweek;

Alaer offe droeve was ofniet

,

Sy moeft verteeren haer verdriet

,

Vermits fy geenen trooft en kreegh j

En was noch blijde datfe fweegh.

R O S E T T E.

Waer ick Princefi'e van het lant

Ick fou dien flimmen lanterfant

Wel anders dwingen tot de trou,

Hy mochtefeggen dat hy wou.
Maer is 'er niet een ftrengewet

,

By Prins ofKeyfer in-gelet

,

Voor foo een onbefchaemden mont
Die met een voor bedachten vont

Den maeghdom van de vryfter fteclt,

En met de weerde trouwe fpeelt ?

SIBILLE.
Mijn fwager iseen advocaet.

Een man die vry her ftuck verftact,

Die heeft my dickmael aengefeyC

Dat , als een vryfter is mifleyt

Door grepen die een fpotter drijft

,

Dat evenwel de trouweblijft

:

Een woorr gefproken opten voet

Gehjck men dat gemeenlick doet

,

En wort na rechten nictverftaen

Dan foo de reden is gegaen.

R O S E T T E.

O ! dar behaeght my wonder wel,

Beloven is geen kinder fpel:

Het rechtjdat recht het flim gefchil

Wanneer een boefniet wel en wil.

SIBILLE.
Neenholla, jonge dochter, neen;

En gaet niet verder als ickmeen

:

Neem dit met vooreen ooghgemerk,

Opdarjedaeropgingtte werck

;

Oockdit en dicrgelijcke recht

Dat heeft 'et vry al wat te flecht

,

Om iemant van haer eer ge fet

Te brengen tot het echte Ijedt;

Want fchoon men fo een linker daegt

E n bij fter voor den Rechter klaegt

,

Wat koomt ervan als enckel fpijr

,

En datmen op de tongen rijt ?

41

Bedenckt eens wat dif loofe quant

Niet op fal halen t' Uwer fchant

;

Hy fal daer (eggen voor gewis

Datghy , gelijck eentaye klis

,

Hem pleeght te kleven aen het lijf,

Hy fal daer roepen ftout en ftijf

Dat ghy hem over langen tijt

Hebt nae-geloopen en gevrijt

,

Dat ghy hem dickmael hebt geterght

En icken weet niet wat geverght

,

Jae 5datje noyteenkleyn vermaen
Van trou-beloften hebt gedaen

,

Als doen ghy nu te bedde laeght

£n fijnen brant ontftekenfaeght;

Noch fal hy , als met open keel

,

Omftandigheden wonder veel

,

En duyfent ranckeri op een ry

Tot fchijn van wacrheyt brengen by.

Dus fulje worden ingevoert

Voor ecne die geduerigh loert

,

Omjonge vrj^rs njck en vet

Te krijgen in u vincke-net;

Daer fulje ftaen , onnofel lam

,

Nu gants bedroeft,dan hevigh-gram^

Nu bleeck eylaes , en fonder moet

,

Dan weder root gelijck een bloet i

In'tkorte,t'uwergrooter fchant,

Eenkluchjedoorhet gantfche lant.

R O S E T T E.

Voor eene die haer ftuck verftaet

Is hier toe vry al beter raet

,

Voor my ftont ick in dit geval

,

'k En waer mijn leven niet foo mal
Van iemant gunfte toe te ftaen

,

Of eerft foo moeft 'er voren gaen

Een ring , en dat een diamant

,

Een briefje van fijn eygen hant

,

Waer in hy my beloven fou

,

En vafte minn', en echte trou

;

E n dit al vorens foo gedaen

,

Dan is 'ergeen ontkennen aen.

SIBILLE*
Och kint , al waerje noch fo fneegh

i

U faecken gingen noyt ter deegh

;

Ghy oy t , van foo geflepenquant,

Ghy, brieven krijgen van verbant!

Ghy j gronden leggen t'uwcr eer

;

Ey lieve , denckt et nimmerrneer.

Ghyfijttefwack, enhytefterckj

Dit ftuck en is geen hiaeghde-werckj
Hoe feer ghy op u faecken let

,

Indien hy maer een punt verfet

,

Of ftechtseen letteromme draeyt,

U gants beleyt dat is bekaeyt;

Hy fal u met een hooffchen treek

,

Hy fal u met een loofen beek

,

Hy fal u door een vreemde tael

Onrglippen , als een gladden acl.

My valt hierin een vreemt geval

Dat u v.at Wij fer maecken fal

,

Indienje maer het ftuck en vat.

R O S E T T E.

Wel aen , vriendinne, feghtmy dat
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SIBILLE.
Een ionck Ihidcnt een wcelig gaft,

Met jock en Ipel voor al gepaft

,

Vol jciipdigbloet, cnenckelbrant,

Koomt weder in het vadcrlant

,

Daer gaet hy ftaen als advocact

,

En fiec eens wat 'er omnie-gact

,

Hy kreec; voor cerit daer nictre doen,

En 't ftont hem uyter-maten groen

,

,,Voorwacrhec isecnkunftigman,

, ,Diejeughf en weelde dragen kan.

Hy wort daer in dcbucrtgcv, aer.

Een bolle mey t een geeftig haer , '

Een doehtcr van een Iwarte l'mit,

Maer fy was uyter maten wit i

Hy koomt 'er by des avonts lact,

Wanncerie voor de deure ftaer -,

Hy joekt en fpeclt al wat te vry

,

Hy bleef'er ganfehe nachten by

;

Hy macckt 'er nacrdcr kennis met,

Zoo dat by raeckt ontrent haer bedt,

Daeronfeduyf, de flechre Griet,

De gronden leyt van haer verdriet.

Sy plecght niet lange dit bejagh

,

Sy \ eelt wat anders alfle plagh

,

De fmit verneemt een feliaem vet

,

Dat fich ontrent haer midden fet.

Hy roept fijn dochter wat ter fy

,

Hy rot pt 'er oock de moeder by

,

Hy gaetfe ftil en fachtjensaen

,

En \ raeght hoe alle faecken Ifaen j

Daer is de meyt in groot gevaer

,

Sy went 'et hier fy keert 'er daer

,

Doch mitsf' in allen bleefte kort

,

Soo feytf' in "t lefte wat 'er fchort j

De fmit , eylaes , de goede man

,

Gelijck een ydcr dcncken kan

,

]s uy ts. -maren fc er ontftelt

,

En tot de iiele toe gequelt

}

^ '. aer evenwel , nadien hy fiet

Dat 't get n met vreugde was gefchiet

Mctdriick -iictafkan l'.jn gedaen

,

Soo icretckr hy dus lijn dochter aen

:

U ftout bcctrijf en geilen brant

Heeft ons gebracht ii i deie fchant, .

Iv u dient.'er ncerftigh op gepe) ft

AVat dit beginfel vorder ey ft'

Ey u fy dan te weeg gcb; acht

Dat uwe pol cock de fcn nacht

In uv e kamer komen magh

,

GelijcK- hy van tevoren plagh;

En lact mv naerdcr ovcrflaen

AVat ons dan \ order dient gedaen.

Siet ; w eerde maeght dit komt "er van

A\^tnncer een vry lier nu en dan

Of al te grooten vryhey t heeft

,

Ofal te groeten vryheyt geeft j

lek wenite dat men in het lant

Soo grooten vryheyt nieten vant

,

lek f ie men laet de jonckheyt toe

Te mallen , ick en weer niet hoe

,

Oock dickmael in de ftille nacht

,

En dat alleen , en fondcr wacht;

y\ch ! hier uyt rij ft ons groot verdriet j

Dat nicmant , als te lact , en fiet.

Het is voorwaer een teere maeght

(Mijns oordeels) al te veel gewaeght;

Het is haer al te feer geterght

En boven harekracht geverght;

Let , ouders, let op dit bejagh,

En bint het vryen aen den dagh

;

Of anders krijghtukint een man

Eer dat et iemant weten kan.

R O S E T T E.

Wel wat is dit voor onbefchey t

Dat ghy ons hier voor oogen leyt ?

Het ichijnt dat ghy den vryen tijt

Van onfe ibetejeught benijt

;

Wy lijn een vry-gevochten lant j

Waerom dan hier een engen bant ?

Waerom doch foo een harde wet

De teere maeghden voorgeler ?

In 't vryen dient men vry te lijn

,

En daer en dient ge n ionne-fchijn

,

Den avont is , van langer hant

En in de ftadt en op het lant

,

Geeygent tot de foete min

,

En niemant vont 'er hinder in.

j.Siet , wie een dochter onderhout,

„Enwenftmethaertefijn getrout,

, ,Die kent geen heet ofdertel bloet

,

,, Maer heeft eé reyn en heus gemoet

,

„Een herte dat met quaets en peyft

,

„En met als goede dingen ey ft

,

„Dat heyligh bont is al re reyn

,

„Ten lijdt geen vu. 1 ofdertel breyn.

Doch fchoon daer quam 'er een ter

Die flimmewegen dorfte gaen;^baen

Ey geen van ons en is foo mal

,

Of weet hoe fy haer dragen fal

;

Men kent de linckers met er daet

,

Men fiet haeft wat 'er omme^gaet

,

Men hoort terftont haer lofletael

,

Men kent haer rancke altemael

,

Men liet , oock even fonder bril

,

W aer dat het j'peelten henen wil;

Gewis indien 'er iemant dorft

My eens maer roeren aen den borft

,

Ofdat eenlinckert iet beftont

Dat ick wat ongeregek vont

,

"S^oorv, aer ick fond' hem laten fien

Waer toe het fpel hem fou gedién.

Een maegt moet doen gelijk ec bye,

Dievlieght ,loo ais ick dickmael iie ,

Op boom, op bloem, op allekruyt,

En al met fang , en foet geluyt

;

Maer foo miilchien een dertel kint

Haer hier ofdaer geferen vint

,

En dat het wicht het beesjcn grijpt

,

En meteen ilouten vinger nijpt

,

Ofanders by de vleugels vat

,

En wil gaen rooven haren fchat

,

Dat is den foeten honigh- raet

,

Die in het dier verfegelt ftaet;

Dan is 'et vry geen kindei-fpel

,

Want , het I het dier iswonder fel

,

Het fteeckt,en ftraelt.gelijk verwoet,

Tot dat de roover wijcken moet

,

Dit is van outs de rechte baen

Die alle wacre nivicghden gaen.

Wy fijn beleeft, en wonder goet

,

Aen die ons niet als eere doet ;

M aer als 'er iemant vorder gaet

,

Dan wort oock heushe)t vir.nig'i

Wy toonen dan voor alle man(quaet.
Dat oock het byetje quctfenkan.

SIBILLE.
Gewis 't is al maerkinder-praet

,

Ghy weet niet wat 'er omme-gaet,
Daer raeckt 'er menigh in het net.

Schier eer fy op haer dingen let;

,. Als weelde met een loffe vreught

,,En doncker nacht , en gulle Jeught,
„En heete min , en malle praet

,

,,En ander dertel ongelaet,

,,Op eenen tijt te famen koomt

,

„Seg,wat en diét 'er niet gefchroomt.

lek feggc noch en blijver by ,

Dat ja het dertel nacht-gevry

Baert al te licht een ongeval

,

Daer van ick heden fw ijgen fal.

Al wort 'er in de ftille maen,

By wijlen dit en dat gedaen ,

Gy weet me koopt e;ecn rijke dracht

.

"Men koopt geen peerelsm der nacht,

Men koopt geen fijn fcharlakcn kieet,

Ofiet met koften uytgereet

,

Men 1- copt geen hellen diamant.

Dat als men liet het minfte fant.

Een maegt voor al, dat fchoógeficht

,

Is ware vooreen open licht

;

„Denachtenismacrenckelwaen,
„De fonne w ijft de fey len aen

,

„In duy fter pleeght men vuyl bejagh,

Maer tucht vermackt haer opdé dag.

R O S E T T E.

Wy hebbens al genoeg van dit

,

Dus keert eens weder na de fmit.

SIBILLE.
Het ftuck dan wort alfoo beley t ,

Gelijck de vader had gefeyt

,

De vryer ging fijn ouden padt

,

Maer wort daer op de daet gevat

;

De fmit die is ontrent het bedt

Soo haeft de vinck is in het net

,

Hy ftelt hem byfter ongefint

,

Vermits hy daer een jong-raan vint

;

Hyvlocktjhy tiert, hyroept;hyvraegc

Wat ramp dat hem de finnenjaeght.

Dat hy fijn kint ,fijn-lieffie pant

,

Brengt in fijn eygen huys te fchant

;

Hy feytjhet is met hem gedaen

,

Ofhy fal beter wegen gaen.

De quant , vcrbacft in ditgeval,

En weet niet wat hy fprekcn fal

,

Hy fey t , ey lieve ! niet te fel

,

Ick ben een eerlickjonck-gefel;

Ick fal de faecke dienen aen

,

Ter plaetfe daer het dient gedaen;

En foo kan oock het gantfche ftuck,

U dochter ftrecken tot geluck.

Neenjfprack de rmit,ó fiimmegaft,

Ick heb u, en ick houd' u vaft

;

Want,'



V R Y S T Ë

Want, fooje wacrt uyr mijn bedwang,

Ghy troud' haer noyt u leven lang

;

Ickbenecnfmir, enfiet: ickweet

Hetyfer dient in tijtsgefmeet.

Daermedc fchrceuwt hy byfter ftijf

Komt veeidig hier, komt boven wijf,

Roept, alje macht, de knechten hier.

En leght , dat ydcr uy t het vier

Een gloeyend y fer brenge met -,

Want nu dient op het ftuck gelet :

De fmiten heeft nacu uyr-gcfeyt

De knechts fijn alremael bereyt

,

Enftaendaer, alsdathappigh volck

Dat inden onder -aertlchcnkolck

Bekrofen jfwartcn vuyl begaef,

Den blixemmetten hamer flaet.

Daer grijpt de fmit, met groot getier

,

Een yfer root gehjck een vier

,

En biet den quant dat hcete llael

,

En feyt , lek vniegc noch een mael,

Ickvrage,feg ick,metgedult,

Ofghy mijn dochter trouwen fult ?

De pol noch des te meer vcrbaelt

,

Meynt dat de man >an gramfchap

En bidt daerom llj ns lijfs genae, ('raeil,

Een feyt met vollen monde ,jae.

Dat 's niet gcnoegh , riep onfe fmit

,

Ghy mocft hier fctten fwart in wit

,

Hy toont een fchrift met voor-beraet

Geftcltby fekeradvocaet,

Flux fetunaem hier onder aenj

Ofneen, hetfalderqualickgacn.

De vrycr fiend het moefte fijn

Schrijft lijnen naem.dochin't Latijn,

En voeght 'er noch rvvee woorden toe

Dieluyden, ick en weet niet hoe,

My dunckt her i'/ coaaas waS}

De fmit 5 als hy dit bnefjen las

,

"Vraegt wat dit vremdc voort beduyt,

Het IS mij n Van , die fe ' iaem luyc

;

Studenten (fe) t die loofen haen }
Die nemen vreemde namen aen.

De man, gepaeyt met dit verfet,

Gaec in der haei^en van het bedt

,

En ieyt , gcliefjes flaept gerufl

,

En pleeght voortaen u fcete kift

,

'kEn fal u nu geen hinder doe n

,

Al duerde 't fpel tot aen de noen.

De fmit en is naeu wegh-g^gaen

,

De vryer praet van op te ftacn

,

Hy dcnckt lijn hari. g braet 'er niet

Kahy het daer gcbakcnt fiet>

Hy feyt , ick houde voor gewis

Dat u het ruften noodigh is

;

Ofanders ben ick gants beducht

,

Het mocht u letten aen de vrucht.

Daer mede ging de lincker heen ,

Nier fonder angft, gelijck het fcheen.

Hetlcetcen dagh v el fes ofacht

Dat onfe fmit fijn f\^ ager \\'acht >

Maer die heeft van dat vrcemt gebaer

In fijn gemoet foogrooten vaer

,

Dat hy niet eens meerom en fiet

,

I
.^ct Ichijnt, hy meynr de vryfter niet.

N och is de man al nel gemoet

,

t Hy denckt: mij a faeck is immc r goet

;

Ick hebeen fchrift van fijner h^nt

,

En daer is recht hier inhetlant;

Ten leften plccght hy weder raet

,

En fpreeckt fijn eerften advocaet

,

Die , met dat hy het fchrift bckeeck

,

Riep ftrax.Siet daer eéflimme ftreekl

Dat vreemde woort hier in gedracyt,

Dat maeckt het gantfe ftuck bekaeyt.

Neen.fprak de fmit,tcn iijdtgeen laft,

Ick heb 'et al wel ondertaft j

Dit felfaem woort is maereen Vin
j

Dat is de waerhey t , fprackde man

,

Dat /"^;/
, geftelt in dit befcheyt

,

Die heeft u van het ftuck geleyt:

En fiet I daerging hy leggen uyt

Wat x'/f04f?«j-hierbeduyti

Te weten , dat raet enckel kracht

De quant tot fchrij ven is gebracht;

Daer ftont de fmit doen Hecht en fag,

i n maeckte vaft een groot beklaih

,

Sijn vrouwe fchijnt te fijn verwoer

,

En fchelt hem vooreen rechte bleet.

Om dat hy llch betaelen liet

AUeenlick met een gladde niet.

Dejonge dochter boven al

Beweent haer droevigh ongeval,

Sy fchijnt van finnen gants berooft,

Sy rucict de vlechten van haer hooft

,

Sy wringt haer om, gelijck een ael,

Sy nat haer wangen hondert mael

,

Sy leeft gcduerigh in verdriet,

Maer akemael en baet 'et niet j

Want offe fucht ofdapper krijt,

Sy is haer befte goetje quijt ,

Sy moet 'et dragen m het graf.

De neep die haer de weelde gaf;

Siet vryfter ; „eens verloren eer

,,En vint'men noyt fijn leven meer.

Ach ! waer de vryfter henen gaet

,

Paervintfe niet als tnckel fmaet;

Sy is ten hooghften feer befchroomt

,

Soo haeft fy maer op ftrate koonit

;

A\^ant ieder heeft het o. gh op haer

,

En al de kinders roepen daer

,

EIierisdeme)t, defoetemoer,

Aen wie de vryer trouwe fwoer

,

Sier hier een deun , een vreemt geval,

Eeu bruytdie nimmertrouwen fal.

En komtle dan uyt dit gedruys

Om ruft te foecken in het huys ,

Daer vintfe noch dat harder drijft

,

De vader vlocckt , de moeder kijft

.

De vrienden akemael , geftoort

,

En fprekenniet een gunftigh woort;

Sy voelt depijnevandedraght

,

Sy fchroomtdepijnediefe wacht,

De pijne van een droevigh kirt

,

Daer ly geen vader roe en vint

:

Maer , dat haer pijnight aldcrmeeft

,

Dat is de beul in haren geeft

,

Dat is haer eygenfwaer gemoet,

Dat als een worrem leyten wroet

,

Dat knacgt haer fiele nacht en dagh

,

Soo datfe nimmer ruften magh.

Sict , vryfters , wat een droeve ftant

Haer in die droeve vryfter vant

.

R. 43

, ,De teere maeghdonvfo hetblijckr»

„Die heeftiet dat den ü ol gelijckt

,

„Soo lang de mol op aerüea leeft,

,,Het fchijnt dat h\ geen oogé heeft

,

„Maer fijn gefichte w ort ontbloot

, ,"\^^anneerhy worllelt mette doot

,

„Het fchijnt daerwijckt dan eenigh

, ,Dat hem voor defe leden hing. (ding

„Geen maegt en fiet haer eygé quaet

,

, ,Geen maegt en kent haer eygé ftaet,

„Sy weet niet wat een fchoonjuweel,

, ,Sy weet niet wat een noodigh deel

,

,,Sy weet niet wateen weerden fchat

„Sy in haer teerfte leden hadt;

jiDe^maegdom fchijnt als fteke-blint

„ Soo lang men die in wefen vint

;

, ,Maer als dat bloemtjen is gegaen ,

,,Dankomt'er eerft voor oogen ftaen

„Hoeleelickdat het is gemaeckt

,

,,Hoe bitter dat de fcnde fn.aeckt

,

„En wat een pantdac f, \ orloos^koosj

,,üie voor de deught de vreuthde

, , Een vreugtjcenmoeder \ an de druk,

,,Envan geduerigh ongcluck,

, Een vrcugtjCylaes,die licht ontglijt,

,,En ftaegh in't herte leyt en bijt

,

„Eé vreugt, eylaes,eé droeve vreugt,

, ,Een klippe voor de reyne jeught.

Na lang gepruyl en groot beflagh,

Zookoomtde faecketot verdragh.

Men gafeen penning aen de bruyt

,

En fier 1 daer is het ipeeltjen uyt.

Hier blijkt dangrondigh, lieve kint,

Wat rancken dat de werelt vint

Om ons met Jift te nemen af

Dat onfe jeught haer luyftergaf (feyt

„Ach 1 fchoon dat lemant wonder
„Wanneer hy in do p'u> men leyt

,

,,De plu)mcn fwiert n metven \v vÏl
,

, , l' n wat 'er in de pluymen mint

:

„Dus , vryfters , wilje geen verdriet

3

„En vrijt doch in de pluymen niet.

R O S E T T E.

Maer defe fmit , onnofel knecht

,

AVas (mijns bedunckens) al te flechtj

Dat hy een fchrift ging nemen aen

By hem geweten noch verftaen;

Voor my k en v/are niet foo geck

,

Dat ick door foo een hooffcïien treek

Gebracht fou worden in den druck.

SIBILLE.
Ja ghy foud letten op het ftuck

i

Ey wie doch is 't die nie: en \alt

Wanneer hy in de liefde malt ?

lek fcg u dit gelooft 'et vry

,

Dat meerder man , als ick ofghy.

Hier in niet felden heeft gemift

,

En was gevangen eer hy 't \\ ift

.

,,Waer iemant fv/elt van fofte waen-

,,Die mift terftont de redite baen;

„Want die op cygen wijsheyt ftaet

,

„En pleeght gemeenlick geenenraet

,, Als met fijn eygen ydelbreyn

,

„En dat is dickmael al te kleyn

D 4 „Om



4<'. V
j,Om recht te weten wat'erfchuylt,

jjDcs \vorc hy licht gcbotte-muylt.

R O S E T T E.

En fprcekt doch nietvoor dcfJ bloet,

Hy Nvil'l niet hoe hy pleyfen nioetj

Gewis had my de bruyt beftaen

,

Die 1 7 co.xcfus moft 'er aen

,

Hv Ib'u ,al waer hy noch lbo vals

,

^ ly fco niet fchudden van den hals

;

lek hebbe vrienden in het Hof.

SIBILLE.
Beminde maeght , met u verlof,

Schoon ghy al door een kloecke vont

Het ftuck alfoo beleyden kont

Dat ghy bequacmtu vollen wcnfch,

Soo \^aerie doch een arrem menfch.

R O S E T T E.

Wel hoe? ick greep hem by de moii,

En dwong hen) tot een vafte trouw

,

Niet metgewelt, maer door het regt.

SIBILLE.
Dat heeft 'et mede wat te flecht

,

,,Alwaermen metden pleyt-fak vrijt

,, Dacr troutmen met a!s enckel fpijt :

5,En dacr men trout uy t enkeldwang,

„Daerpleyt men al fijn leven lang.

Dan of milTchien u dommejeiight

Noch hopen dorft gewende vreught.

Om datje dooreen foet gedult

Hem , fooje meynt ,wel leyden fulr,

Soo IS 'et noch een meerder quaet

Dat u voor al te duchten ftaet -,

Denckt vry dat God datvuylbejagh

In gcencn deele lijden magh

,

Hy ftraf t van outs met fwaerder hant

Al wat onteert den echten bant

;

Dus als ghy voelt in u gemoet

De bobbels v?,n u grilhgh bloet

,

Soo denckt dat God , de rey ne geeft

,

\oor alle faecken dient gevreeft

;

Hy is 't die ecrft h .t echte bedt

Totonfen troeft heeft ingefet,

H y is de vader van de trou

,

Hy is 't die cerftd';jonge vrou

,

Dien weerden fchat , dat edel pant

,

Gafaen den man met e> ger hant

,

Gelijck ick v. eet in mijn gemoet

Dat hy noch even heden doet.

Al Nvic in Uiftcn isverhit

,

En fteltle voor lïjneenigh wit

,

En cecfc her iaerom tot de vrou

,

En ve ft 'er < p fijn echte trou

,

Gelijck het mcnighmael gefchiet

,

Wat kan hem naecken als verdriet f

Wat fegen wacht hy van den Heer

Die niet en trout tot fijnder eer ?

„Wat dwafc liefde voeght by een

,

,,Dat fcheyt de klippelm't gemeen.

Dies ftcl ick vcor den beften vont i

1- n even voor een vaften gront

,

Dat ieder neme fijn begin

,

N iet uvt de tochten van de min

,

R Y S T E

N iet om het goet , ofydel eer

,

Mac r in den fegen van den Heer;
Dies . als een teere maeght gevoelt,

Dat haer ontrent de leden woelt

Een rook,cenvonck,eengrilligh vier,

Soo raed' ick aen het jonge dier

,

Dat haergcwoonlick vroegh-gebedt

Hier naer een wey nigh fy gcfet

;

En datfe mee het daeghlijcks broot

Oock biddc voor den maegden-noot,

Oock bidde voor een gunftigh man
Die hare jcught geneeren kan

;

Op dat alfo de reyne luft

Door rechte wegen fy gebluft.

Oock vind ick uytter-maten goet

Dat hier eens moeders rijp gemoet

Haer dochter leydc met 'er hant

,

Tot m idden in den echten bant

,

Haer dochter wijle nu cndari

Het wefei: van een echte man j

E n wat al c,oets een f-oete mont
Kan brengen tot het echte bont j

En hoe een kint dient opf;cvoet

,

En hoe de keucken fchaften moet

,

En hoe een knecht , of ftege meyt

,

Met reden dient te fijn geley t ^

In 't korte , wat een handigh wijf

Moet brengen tot het huys-bedrijf.

R O S E T T E.

Ghy hebt vcfl noten opufang

,

En maeekt "et ons al wat te lang ;

Ick meyne dar een teere maeght

Niet opeen nieuen dient geplaeght,

Met dus , en foo , met dit , en gint

,

Gelijck een rnbedreven kint

,

Sy is uyt fcho'et'huysgekeert,

En daer genoegh in als gelee rt

,

Al wat haer ncch :e weten ftaet

,

Datkanfe leeren uyt de daet.

SIBILLE.
Neen ; „die haer faken wel bevroet

y Die leert te voren cerfe doet.

,, En fchoon al is 'er iemant grijs

,

j, Al is 'er iemant dapper wijs ,

,jNoch heeft hy efterleerensnoot

,

j,En leert oock midden in de doot.

,,Hec trouw en is een \ afte koop

,

j, Het trouwen is een vafte knoop

,

,,Het trouwen en het huys gefin

Die hebben veel bt denckcns in.

R O S E T T E.

Ghy wikt het trouwen byfter fwaer,

Het Ichijnt als oft een ambacht waer.

Ja dat men regels leeren moet

,

Gelijck men in de kunf! en doet -,

Een kleuter efter niettemin

Dcjongftevan hethuys-gefin.

Die eerltmaer in de werejt kijckt

,

En fchier als na de lueren rijckt

,

Die me) nt wel datf haer plichté kan,

En wat men hoeft ontrent een man

,

En daer op troutmen alle daegh

,

Wat wonder is 't foo ick het waegh?

SIBILLE. .

'k En wil niet feggen wat men doet

,

Maer wat men na de reden moet

}

Ick weet , daer fijndcr al genoegh
Die trouwen uyter-maten vroegh j

Maer hoe het met de lieden ftaet

,

En wat 'er dickmael omme-gaet

,

Dat hoort men ftaegh met groot vei*

driet.

R O S E T T E.

Eens anders doen en roert iliy niét.

Ick fegge dat eenjonge maeght
Die flechs haer moeder wel behaght

,

En foo de fleur wat houden kan

,

Is dienftigh voor een eerlick man.

SIBILLE.
Offchoon een moeder in het rou

Sicli nier haer dochter lydenwou

,

Dat is alleen foo lange goet

Tot datfe buyten woonen moet

,

A\'an t koem t 'et op een trouwen aen

,

Soo moet de faccke vorder gaen

.

Het koren , dat een lant-man eet

,

Hyveekijts flechs daer henen meet,

En,fchoó daer loopt wat onkruyrs in

,

't Is goet genoegh voor'thuys-gefinj

Maer als hy na den folder gaet

En haelt van daer het vruchtbaerfaec,

De hope van het nieuwejaer

,

Dat lift , dat feelt hy allegaer

,

Hy Icheyt het onkruyt van het graen.

En laet 'er niet een vuyItjen aen.

Een moeder, die een dochter hecfe

Die haer nu tot e n man begeeft,

En nu haeft vruchten dragen fal

Ten dienfte van het acrdiche dal

,

Die moet dan vry wat vordergaen

Als fy te voren heeft gedaen
j

"W^ant fchoon fy van een teere maeghc
Al dit ofdat in huys verdraeght

,

Dat raeckt haer man , en haer alleen

,

En met de werelt in 't gemeen

;

Het is maer eygen huys-verdriet

,

Ten roert de vreemde lieden niet

;

Maer foo een maeght vol quade fuchc

Gewaflen buyten al'e tucht

,

Haer met den man in echte paert

,

En kinders haers gelijckebaert

.

Dat gaet deganfche wcreltacn.

Die hier in woitte kort gedaen j

Dat raeckt voor al het vadcrlant

,

Dacr in het quaet wort voort- g. plast:

Dies is 'et dat ick noodigh acht

Dat by een moeder fy betracht,

Eer oyr een dochter wort beileet

,

Dat fy haer volle plichten weet.

R O b E T T E.

Ghy fpreekr hier uyter-maten wel,

F n ftelt een noodigh huys-bevcl}

,,De moeder IS de naeftevrient

,

,, Haer kint te leeren hoe het dient>

Maer , na dat ick het ftuck bemerck

,

Soo vint hier oock de vader werck

,

Het



Het ampt dathem is opgekyt >

Dient hier al mede wat gefeyt;

My Qunckt dat hy moet ommc-fien

,

En dcncken wat 'er kan gefchiên

,

Hy dient te letten alle dagh
Wataen fijn dochter fchorten magh

}

En hoe haer wefen is geftelt

,

En wathaer in de finne queltj

Want , als men hier de fieckte kent

}

Dan is het quaet haeft afgewent.

Ey , neemt op alle dingen acht

,

De njpe tijt heeft wonder kracht

;

Wie fiet het niet ? een rijpe peer

Die valt oock fonder fchudden neer,

Die valt oock van den minften floot

,

Die valt oock dickmael in de floot

,

Ja midden in den modder-kuyl.

En maeckt haer aerdigh blosjcn vuyl.

Welhoort dan vader ; goede vricnt^

Dat hier voor al geweten dient

,

Hebtghy meloenen in den hof

Deylt vrienden mede , fcheydt 'er of,

En hebje t'huys een rijpe maeghc

,

Sietdatj' haer niet te lang en waeghtj

Soo ras u vrucht , ofdochter rijpt

,

Soo grijpt , ó goede vader , grijpt

,

Bn brengtfe veerdigh aen den man

,

Die haer ten nutte brengen kan

:

Want , fooje wat te lange toeft

,

Ghy ftaet om haeft te fijn bedpoefc,

U vruchtom ras te fijn verrot

,

U dochterom te fijn bedot.

En al, mits ghy te lange fpaert

Twee vruchten van te wacken aert.

Wat duncktu doch van dit befluyt?

SIBILLE.
Ickfie , ghy prijft een jonge bruyt-

Dankomt 'et op een praetjen aen

,

Soo hebje vry niet al gedaenj

lek weet hierop al mede wat

,

Hierdienftighom te fijn gevat.

Het ooft dat vroeg is van den tack

,

Is vry niet fonder ongemack,
Waer dat 'et eens wort omgehutft

.

Daeris'etoveralgeblutft;

Het is van ftonden aen geraeckt

,

Enfchijntalsop ten koop gemaeckt >

Maer fiet : het tijdigh winrcr-freuyt

Alkrijghtdatvry een harden fteuyt.

Ofdat 'et ftijfwort aengetaft

,

Noch blijft 'et echter wonder vaftj

En is geduerigh niet te min

,

Gantsdienfiiighvoor het huys-gefin.

R O S E T T E.

'kEn fpreek niet van het fruyt allee

,

Mijn leer is overal gemeen.

Heeft iemant duyven op het kot,

Offpreeuweninecnvogel-pot,
Hy dient gewis met alle vlijt

Te paflien op den vluggen tijr j

Want , foo hy 't wat te lange maeckt,

Tot eens de rappe jeught genaeckt

,

Hy fal voorfekerop het left

Niet vinden als een legen nefl: j

R Y S T É
En fiet, dan is 't te laetgefuchti

De vogels fwieren inde lucht.

SIBILLE.
En denkt niet dat my ftofontbreekt,

Oock fchoonje nu van vogels fpreckt.

Men feyt ons dat hetjong patrijs

Loopt al te veerdigh in het rijs

,

Loopt al te ras in bofch en heyi

Want fiet ! het kleeft noch aen het cy,

En daerom waer het pooght te gaen

,

Daer fleept den dop hem achter aen,

R O S E T T E.

Vriendinne , waerom ditgefeyt ?

Het dient wat naerder uyt-geleyt.

SIBILLE.
Een die met trou-fucht is gequelt

,

En met'er haeft ten mannefnelt,

Die draeght tot in het echte bedt

Niet fcldenkinifche grillen met j

De pruyltjens met de poppe-vaen
Dieflepen dickmael achter aen.

R O S E T T E.

Maer beyteen vaderwat telaet

,

So komt 'er noch een meerder quaet.

Siet als de gerft , ofander graen

,

Niet van den acker wort gedaen

,

Niet wort gefchcyden van den gront

Te goeder uyr , te rechter llont

,

Strax valt het rijpe koren uyt

,

Vermits het ayr niet meer en fluytj

Daer leght het dan . en wort aldus

Tot fpijfe van eengrage mus.

SIBILLE.
Maer die het koren al te groen

Heeft in de fchuere laten doen

,

Die vint oock vry fijn herten-leet -,

De fchooven worden dickmael heet,

Dies moet 'et weder uyt den tas

Al wat te vroegh geftapelt was.

Een vryfter van te groenen aert

Die bleve beter ongepaert

,

Tot dat haer wefen rijper waer

,

En nutter tot een weder-paer

;

Want die in '
t echte bedde treet

,

Eer fy de rechte gronden weet,
Die ftelt wel licht den echten bant
In roock , in vier , in enckel brant.

Om datfe by een eerlick man
In ftilre niet gedueren kan :

Sy wil , fy fal, fy moet 'er uyt

,

Hoe vaft dat oock de deure fluyt.

Sy is het echte leven moe

,

Dieswilfe naer haer moeder toe >

En fiet dan valt 'er meer beflagh
Om haer te brengen tot verdragh

,

Als ofmen man enechte vrou

Van nieuste famen paren fou.

Een dochter van eenrijper fucht

Die fchickthaer beter na de tucht

,

Die weet haer grilligh onverftant

Te toornen met een eygen bant j

Sy kan verhiahëiialis hetdieiitj

Sy kan vertrooften haren vrient

;

Enkomt'erfuerofkomt'erfoet,
Sy weet hoe fy haer quijten moet

:

Maer duyven van haer eerfte vlucht i

Die willen niet als open lucht.

R O S E T T È.

Veel wij fe fchrij vers niettemin
Die fijn met ons van cenen fin.

En drijven dat eenjonge maeght
Haerm het trouwen beter draeght

,

Uyt reden datfe buygen kan

,

En fchickt haer foeter na den man.
En fiet , dat duncktmy wel gefeyt

,

Hoe breet dat ghy hier tegen weyt :

lek houd 'et met hetjeughdig kruyt

,

lek houd 'et met eenjonge brujT:

,

lek hoorde left een gecftigh man

,

Die fprakhier wonder grondigh van;
Hy feyde , dat hy niet en wou
Verkiefen tot een echte vrou
Een rijpe maeght , die al te lang

Geweeft had in haers moeders dwag,
Uyt vreefe van haer teer gemoet,
Gew eken van het eerfte foet

,

Wclhchtmiflchicncen ftegen bocht
Ontrent haer moeder krijgen mocht.
Wie Oocker-noten groen confijt.

Die let ten nauften op den tijt

;

Hy kieft voor al geen harde fchel

,

Maer proeftfe met een dunne fpel.

En gaetfedoor hetjeughdighlijf

,

- Dan is de fchorfle niet te ftijf;

Maer, foo de punt niet deur en kan,
Hylaet de vrucht en fcheyd'er van:
Want dat den vollen tijt verbeyt

Wort noyt in fuycker wcgh-geleyt.

„Wileenigmaneen buygfaem wijf,

,,Die tale naer eenjeughdigh hjf

,

, ,Die kiefc tot fijn weerde bruyt

,,Eenjonge maeght,eenteerefpruyt,
,,Aen wie geen eelt, ofhardequaft
„Ontrent den fachten boefem waft j

„En die voor al geen ftegen neck
.jEnkreegh door ander luy gebreck*

Dit heeft de vrientmy dus gefeyt

,

Ja noch al breeder uyt-geleyt >

En, na dat ickhetiluck begrijp.

Geen maeght en dient'er al te rijp

,

En defe mis-flagh wort gefchout
Wanneer een vryfter veerdigh trout.

SIBILLE.
't Is feker dat men fchrijvers vint

Die meer totjonckheyt fijn gefint j

Doch yderfegge wat hy wilt.

De reden leert het wat 'er fchilt.

Een maeght te nemen by der hant »

Gewaflen boven onverftant

;

Ofwel dat kiecken-murruw vleys.

Dat niet en broet als mal gepcys.

Eet vroeg-gewas , en prijft 'et vry,

Ten dient maer voorde fnoepery,

, ,De Meyfche kerfen in 't gemeen
3,En fijn maer velen enckel been

,

«Het
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.j.Het fruytgcpluckt in grootcn fpoet

;,,EnclecIenoytlljnmeertergoeti

Het dient (gelijck 'er is gefey t

)

In fiiyckerwech te Hjn geleyt

,

Ofanders heeft 'et geen vermaeck

,

ïvlaer flechs alleen een wrange imack;

Dies prijf ' ick noch de rijpe vrucht

Dacr onder dat de moeder fiicht.

I

R O S E T T E.

Na dat ick uy t u reden merck

,

Soo maeckje ftaegh u ganfche werck

,

Omonfejeughtenweeligh groen

Een open oorlogh aen te doen j

Maer 't is gcnoegh voor defe reys

Koomt nu en opent u gepeys

,

En -tt ijft ons aen den rechten voec

A\'at ieder hier gevoelen moet.

SIBILLE.
Nadien gy dan , beleefde maeght

,

My na de rechte gronden vraeght

,

Soo hoort wat ick , na mijn verftant

,

Hier voor de befte peylen vant -,

Niet dat ick ftell' een vafte wet

,

Macrlaeteen ieder onverlet

7 e mogen doen in dit geval

Na dat hy 't dienftigh achten fal.

„Indien gy Ibeck een aerdigh paer,

„Soo geeft de maeght drie fevenjacr

,

,, Dejongman feven boven dien

,

„En groetfe dan voor echte licn

,

,,Eenwcynighmeerof weynigh min

j.Datmaeckteeneerlickhuys-gelin.

R O S E T T E.

Wel dat en is foo felfaem niet

,

Na ghyueerftgeftrenggeliet;(dicht j

Maer hoort dochoock een kleyn ge-

En ftelt 'et by de vryfter-plicht -,

Want die my eerft het rijmtjen las

Die feyde dat 'etgeeftigh was.

Eenjonge maeght van fevejaer

Heeft dan haer tanden allegacr >

Als fy noch feven jaerbefluyt

Dan fchiet dejeughthaer botten uyt

;

Soo 't noch eens fevenjaren lijt

Hetroosjen wort dan pluckenstijtj

R.

Doet hier noch fevenjaren toe

Het fteekjen is fijn blocmtjcn moe;
Noch eens dan fevenjaer verhooghi

Haeft , kinders , haeft , het groent

drooght

;

Ontrent het fefte feven-jaer

Wat dan , als voor een wewenaer ?

En koomt het dan oock niet te pas

Zoo laetfe blyvendiefe was.

Maer fietlens praet die heeft geda

Want ginder koomt u man gegaen -,

Ick dancku voor u goet bericht j

't Is tijtdat ick mijn ancker licht.

„De doiFe mane die verdwijnt

,,Wanneer de gulde fonne idiijnt.

SIBILLE.
Ick hadoockeven uyt-gcfeyt

Al wat my in den boefem ley t

;

Al fchecn ick fomtijts wat te ftraf

,

Enneemt'etmynietqualickaf.

Ick had een gunftigh ooghgemerd
„Ook ftrenge tucht is vriende-werc

Hoc commune malumffemelinjanivimus omnes.

H O l
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Prolcerh. y. verf. 19, 20. Ambrof. lib. de Virginit.

T TWe fonteyne fy gefegcnt, en verheught r^Vm muiter ^iro conjungitur ^ mijughm e/i; non

uder vrouwen uwer jeught. Sy is lieflijck cum puelk^iricommixtione cognojcitur. nam de-

als een hinde, en gunft-rijck als een rhee. Laet fioratio ^irginitatis nonfacit matrimonium jfedportio

u haer liefde alle tijt verfadigen , en verquickt conjugalis,

udaerin aller weeën. ^ _

Eraimus*.

Quod Poëta fic exprimit

:

XJ^" tanthm ut natw\e exjohant dchitum jmgkur

H£c , tua prim^lpo qiu delibürit amore ^ir iff tixor,Jed ad aliud quiddam fnblimm. n^m

Pe&ora , maturos (atiet dikciior annos isf bruta mimalia congregantur ad inViccm , gignunt ,

Blanda uxor , ceu cara manu qiujucvit herik ^mant iff educant jcctm : Ad hocjungnw Chrifiianui

Cerloa , caput placidur/ique effht. qualipe tcnello Chrifliano , ut tutiorfit pudicïtia , ut ex jocietate major

Blanditu curam agmjcit domino'que rependit fitprofe&m ni;irtutum , ut liberos educent non tam na-

Capreolm. Sic una omnes effingat amores , ttir^ quam Deo , ut unam domum Chrijlo lucrifaciant.

VnaomnesCharitesfpiretJualpiJiimaconjux, . . _ ., ._

Turgentifque micat jpecies qu.c rarapapilU
^^^"^ ^^ conlcrib. epilt.

Luminaque ^dfen(mpr<edukis inebriet , atque Q ^Q^fi ^^ céejlem Ulam ^itam rejpicin^ , mors h£c

Te tibijurripiensfcicilesfic condiat annos. ^^jominum 'vita efl , haud -vita dicenda. fin intra

bumanam conditioncm animum contincas, Kihilefl con-

Augultinus

:

j^^g^k '^^^^^ ncquc tutim , neque tranquillim , nequeju-

JL/a bcnediclio nuptiarum i ut conju^ati crefcerent , iif curMm , ncquc amabila-s , ncquefxuJui,

rnultiplicarentur y i^ implcrcnt terram ; quamuis in tt-
'

1 101 o •

'dclinqucntibus manferit , tarnen antequam delinquerent
"lerocl. apud Stob^^um Serm. 65.

data efl ; ut cognofcereturprocreationcm filiorum ad gio- \T^i'^^rlum gcnm noflrum ad Jmctatan natum efl.

riam connubït , non adpoenampertinercpeccati. P''''^'^ ^«^^«^ ^"^ /'"'^•-'>'- M"^'^^^' 'fl^ ^«-^ P'''
""'

prins initur ., Viim ciy>itatesfire familiis ejje mn pojfunt,

Hieronymus in lib i .Tim. 4. <l5familia inmpti manca cjl , integra auttm^pcrfcfa

f^Mnis qui rMptiiU damnat , non amator y/cd inirni- iliius qui uxorem duxit.

CL'A efl cafiitatis :dum ^ contincntibu-s laudcm tol-

lu -y i!f incontinentibttSypblato nuptiarum renicdio, fof-

nicationis facit inlvedijcfimcn.

i



4."VOO R.R DEN.
*r T S (mijns oorQeeIs)niet min wijfelijck als wacrachre-

I
lijck geleydt , dat de itaet des huwelicx is een fmifle

van nienlchen , een grondt-fteen van fteden , en een

queeckerye van hoogeregeeringejdien volgende dat aen

het goet ofte quaet beleyt vanden felven hangt niet al-

leenlijckde ruil en onrull: van ieder huysgefin in'tbyfon-

der^maer ielfs de wel en qualik llant fo vanGodes kerke,

als van de faecken des landts in 't gemeen^ (a) gelijck met
veelderhandegetuygeniflenietfwaerenfoude wefen te

bewijfen. 't Welck alfoo fijnde, foo is 'et dan wiflelick

de pijne weert met alle mogclike vlijt en aendacht te let-

ten, eerftelijckjhoeeenhuwelifkwel ennae behooren

magh worden aengevangen;en ten anderenjhoe het felve

lollelijck kan worden uyt-gevoert:want die faeken bey-

dc nae den ey I'ch ernftelick betracht wefende , foo fal on-

twijfelick daer uyt komen t" ontftaen een welgellelde

huys-houdinge, diete rechte gcfeyt wort te fijn het befte

ftuck hiiysraers van de geheele menfchelicke gemecn-

faemheyt. fl^) Doch, gelijck wcerdige dingen gemcnjick

haer moeyten en ommeflagh fijnhebbende.al eermen tot

genot der lel ver weet te geraeckenj foo en is oock het be-

leyt defer faecken lbo licht en geringe niet, gehjck wy
bemercken dat vele onder ons fich laten voorftacn: maer

in tegendeel van dien, gevoelen wy in defen met de gene
die het daer voorhouden, dat eenen geheelen Staet en

een byfonder huysgefin wel te beftieren , in de gronden

der faeken niet geheel veel van den anderen en verfchil-

len;j'f)dewijle men uytter daetfelfs kan afnemenjdat het

beleyt van een welgeregelde huys-houdinge bynaeft

niet anders en is, als een eygen gedaente en levendigh af-

beelt van het beftier beyde der kerckelijcke en borgerlij-

ke faecken. d

Om welcke redenen wille de Apoftel Paulus oockge-

ooi deelt heeft geéBiflchop bequaem te wefen ten beley-

de van de dingen derkercken , als diegetuygenifTe heeft

fijn eygen huys-gefin wel tchebben kennen voorftaen.Yf

)

gelijk mede ten aenfien van het beftier der burgerlicke

laeken groote ftaets-lieden felfs rondclijk verklaren , dat

een dcftigh huys-vader met fijn ampt wel te doen , geen

minder etre kan in leggen^ als een man vanState door het

beleyden van deg;ewichtige faken van den Lande./Sijn-

de dan de plichten van man en wijfen het vorder beleydt

der huys-houdinge van foodanigen gewichreen midde-
lertijtbyveleliefhebbers, beyde van GcdcsKercke en

des Vaderlands
»
gelet wefende op verfcheyde gebrecke-

lickheden in defen decle onder ons in fwange gaende ; fo

heeft ons gedacht dat erwel ietjtcn goede van onfe lants-

lieden foude konnen werden by-gebragt,waer door man
en wijf vry wat gevoeghelicker by deii anderen fouden
konnen woonen.enby gevolge de geheele huys-houdin-

ge in beter wefen foude konnen worden gebraght. Ge-
lijck dan eenige fieckten, den eenen tijdt meer als den an-

a Conjagium eft erjhatis 'mitiiim , hom'mum officintt ,feminarium Reipuklie^.

Plato hb.^de legii-Thohf. B. i<).de Repub.Bodm. t. i.de Reptih.cap. i.^m
etiam reipublka feelicitas , H'nmimu <fuam vita pmata ex connuhi» fttijftmmn
depsvdet. Amif.delur. comiuh.Ciif. \ jeB. i.

b II n'ay a plus belle piecccn noftrc focicté, que bicn fa^onner , & bien
"yiendre un mariage. Mont.ign.

c Cor.Taat. invttn Azr'icol^e.

d La familie bien conduifteeft la vraye image & modellc de la Rcpiiblique,

êclapuiffancedomeftiquercflcmblealapiuflaiice fouveraine Bodinde la Rc-
publ. lib. i.cap. i.

e I Tim. 5. 4.

f M Catonon minor: laude digfiUfncum ceafebat qui imnmfefe gerereS mari-
tam, qttam (fuiinord'weSemtoriomngrm. f'ids Briffiti.de Nupt.Hb. i.cr.p. i».

deren op-komende, de Medecijnenoorfaecke geven oni
in meerder ernft debehulp-middelendaer toe dienende
nae te fporeujSoo is 't dat wy verfcheyden hu; felike on-
gemackeninonfc eeuwehier en daer gewaer geworden
zij nde , hebben het ooge laeten gaen niet alleenlick over
het gene de oude eeuwen , en verre gelege landen , mits-

gaders dejegenv/oordige tijdt en naebuerige rijcken hier

over voor defen tot behulp hadden aen-gemercktj en by
gefchrift onsmedegedeelt; maer hebben daerenbovert

fonderlinge acht genomen bp het gene dat verfcheydó
bcfette huys-houdende lieden , midden onder onswoo-
nendejiierop hadden gemerkt:Mitsgaders noch daerby
gevocght fulcx als wy uyt eygen ervarentheydt, by gele-

gcntheyt van verfcheyde onfe bedieningen jdcrhalven
'hadden waergenomen , en uyt al het felve te famen ge-
bracht ditjegen^^'oordigh werkj het welck wy den naeni
hebben gegeven van c/:7/-//?t7/f/'/ƒ«>'.?->/;ƒ, als Iprekende
overalecrfteninlbnderheyttotde vrouwen, volgende
daer in het exempel vandeApoftelenPetrusenPaulus,(/j)
die beyde gelijcke ordre in dusdanige gelegentheyt heb*
ben gehouden, als over al eerft en inlbnderhey t haer aen-
fpraekeftreckendetotdegenedieookvan andere volc-
ken (b') de eere hebben ontfangen , dat het huwelick ge-
hcelick van haren naem, en niet van de namen der mart-

nen isgenomen geweeftjwaer van wy de redenen aen deni

gunftigen Lefer in 't vervolgh des wercx (met Godes
hulpe) naerder fullen doen vej ftaen, En fonder dat , wac
kan 'er doch nutter wefen voor het gemeene befte, als

tot gevoeghfaemhcyr en andere goede deughden aen te

leyden de gene, die in aller manieren fijn als onverfchey-
de met-gefellen onfes geheelen levens? (O het welckena
te laten niet anders en is gedaen,als ganfche fteden ert

landen van haren welftant te berooven. d Ten wekken
aenfien wy oock het geheele werck voor het meeren-
deel hebben gefchickt en aengeleyt naer gelegentheyt

en de fmaecke der vrouwen : want eerft hebben wy het
felve onfeN ederlantfche tale doen fpreecken, als fchrij-

vende infonderheyt ten dienft onfer lantslieden , gelijck

wy bemercken dat by vele van onfe nabueren mede he-
densdacghs niet buyten reden wcrtgepleeght; opdatwy
nier en werden bcfchuldight . terwijl wy alle de weerelt

foekcn wel re doen, ontdanl<baer tefijn tcgensons evgeü
Vaderlant.ten tweeden hebben wy goet gevonden door
rijm , toon , en mate dele onfe invallen op het papier te

brengen,verhopendc dat ook fulcx wat aengenaemheyts
by de voorfchrevenLefers foude moge verwcckenjen dit

naer het exempel van vele wijfe , niet alleenlicken onder
den Griecken en andere vreemde volcken , (f)maer felfs

onder die gene die met de kennifle van den waren God
fijrt

a j Pctr. 3.1. Dat de i'ronr^en h.:re mannin 6}idnd.'.mgh Jijn , wekker vef-
c-eringe Jy é'c. Envolght verf. 7, Defgelijch ghymnmeti , rvoont by haer met
yeijsheydt Q-c. Ephef. j-. ii. Chy rjroicaen ,j!Jt uwe mannen etiderdunigh alt
denlitere, -want Cjfc. envolgt vcrH 15 , Ghymr.mien hebt uwe 'vrouwen lief

t

ü-f. en wederom Colof 3. 18. Ghy 'vrouwen. Jijt uwe mannen onderdanige
ghehjekhct hetae7nt in den Hecre ; envolght verf. 18 , Ghymannen, hebt uwt
vrouwen lief, enfijt niet bitter tegens h.tir <^c.

b Mttrimonium aptid Romanos i maatre , non aputre d<Barn.

c S^fiV enim eft necefariitm etque illarum animosfngi Md virtutém , qu^e nobii

inomvivitierationefoci<efm!tinjeparabilesf f^ives.

d Ari/loteles eas civitates quafaminarur '' 'f^ '' ^^^^"^ '*-• Sabént retfami

tnagn.ife felititatisparteaitorbare. ..aU WaS dc fiaCp f^cdi, .

f La vieille Theologie eft toutc Pr, ,

*^ » - jgfj

Philofophiec'eft 1'origincl langage des k WaS Uyt het OOgh gCgaen i

de»£ffais,c.ip. del.ivanitc, alafin. nijneeruc vroegli-gedacht ^^



V o R-R

Hjn verlicht geweefl:; (.f) gelijk wy weten dat veel boeken

indeheyligeSchriftuereby gedichte lijn gcllelt, naden

aert van dic tale en ecuwe. {b)

Ten derden,om den vermocydenLefer Ibmwijlen op te

wecken en wat te verluftigen (gelijck wy bemcrcken dat

de verftandcn der mcnfchcn wel fo willen geleyt wefcn)

foo hebben wy fomwijlenhier,eenigcgedcnck\\ ecrdige

gefchiedeninen,daer5eenige aengcname gelijckenillen

tullchen beyden ingevoert,dewelke alhoewel dickmaels

maer en lijn ontleent van geringe faken evenwel(oockna

het oordeel van wij fefchnj vers) niet vcrworpehkenfijn

te Lichten, (f)Wy hebben oockovcreenige der felver de

Schilderkunft tot behulpgenomen , foo vermits de felve

altijf macghfchap heeft gerekent met deDicht-kunftjals

om by wijlen dieper inbeeldingc op fondcrlinge gele-

genthedcn inden Lefer te verwecken j waerinwy onder

andere daerop hebben acht genomen, dat wy niet op de

Plate en hebben doen brengen als 't gene wyte voren by

niemantuytgebeelt en hadden gefien; omonfc teere Le-

fersoockdoorde nieuwigheytielfste mogen behagen.

Ten leden hebben wy overal gepooght te gebruyken een

effenbare , eenvoudige ronde en gants gemene maniere

van feggcn, cie felve meeft overal gelijk makende met on-

fe dageiikfche maniere van fpreken , daerin alle duyiter-

heyt(ib veel ons doenlik is geweefl:)fchouwende;behou-

dens daer wy , om der eerbacrheyt wille, willens en we-

tens fomtijts de fchaduwe hebben gefocht. Dochfchoon

wy onfe aenmaninge veel op de vrouwen aen leggen, foo

fal evenwel de vcrftandige Lefer hchtelick konnen oor-

deelen, wekkegemeene plichten fijn die fich de mans

medebehoorenacntetreckenjopdatwy van alle faec-

ken, dooronnoodighverhael, niet.tweemael en behoef-

den te gew^agen.

In 't korte , wy hebben, naerons gering vermogen,alle

mogelijcke vlijt aengewent,ommehet werck den gunfti-

gen Lefers, en onder de felve den vrouwen fmakelick

A oor te {tellen , als wcnfchende van gantfcher herten de

leerelieffelick te maecken gelijck Salomonde tongeder

wijfe fulx toefchrijft.(«!)Wy hebben wat veeltijts bcflect

ontrent de regel tot der huys- ruften en het betoomen

der tongen dienende, wetende dat ruym de helft vande

menfLhelijcke fondcn door de tonge alleen begaen wor-

den ,(V; mitfgaderdatde wenfchNahemi tot hare Iwa-

gerinne i^dc Hcerc ^cvcu dat ghy mfte vindt eca tcgelick

in heters mans huys^^icn hu\ shoudende lieden een fonder-

ling heyl en fegcn is van Gcd Almaghtigh , daer aen

den geheelen ftant van de huys houclinge ten alder-

hooghHen is gelegen.Wy hebbt n infgelijks by die en an-

dere gelegenthcden aen de echte liede deGod-faligheyt

gepooght in te fchei pen; want ofwel fchoon fulx niet en

Ichijnt te wefen het eygen oogh-merck onfes wercx , na-

dien nochtansdeeerftegehouwdelieden.tewetenAdam

en Eva , niet langer te famen eens en waren als terwij len

fy lieden eens waren met haren God ; en in het tegendeel

van den fclven door de fonde verfchillende 5dadelik ook

in onderlinge onluft fijn vervallen, dewijlefelfs Adam
voor Gcd beftont te befchuldigen die gene, in de wclcke

a S(«f /'.iff 0^ I Regum 4. 3 1 .

b ^!s dturfijn ik l'plmen, hel, boeck liiult, het btoge liedt Salcnmis , de klaeg-

tieden leremi,e , en andere. *

C jtUegorias Ji qitis r'idet , eoiifdivet D. Amhrofium ex omnium reriimn/tturis

*l'<luid eliceutetn admorum injlitüiionetn ,-vcltitiferfeiitumcum murena covgref-

Jum qiiot modis Irahi: nd decUraudmn officium conjugis ergif maritum ? Eraji/t. de

Chrift.mtitr.

Ornnia- irjiidicia , éf argnmaiturn niorum ex mtni-

*f)is(

feM.Vtov.i^.i.iiiifartemjibi vindlent. Nax.iatt-inDe-

ngu^refeUneJi. BajU.iu Pfabn. li.t'i.

EDEN.
hyfich te voren ten hooghrten hadde verblijf. Dat me-
de geen valte vrientlchap ofte liefde en kan beklijven als

tui ichen die een recht gemoet hebben voor Godj (f) foo

hebben wy de Godlahgheyt ( niet fonder redencnjmede

getelt onder de plichten van de echte liedcn,waer toe in-

dien de felve in eeniger maten veerdiger konnen werden
gemaeckt.en dat onfen geringen arbeyt de felve iet daer-

in kan helpen,door den genadigen fegendes Heerenon-
fesGodS:fofullenwyhetgewenfteeynde onfes voorne-

mens hebben bekomen. Wy hebben by wijlen eenige

kleync en geringe faecken onder de huyfelieke plichten

hier en daer aengerocrt , die millchien lemant fal achten

niet de pijne weert gewceft te fijn om des te gewagen j

dan in gevalle defoodanige geheven aen te mereken dat

oock groote Vorften en wet- gevers , felfs in defe eygen

gelegentheyt , fulx gewoon fijn geweell: te doen, foo ful-

Icn wy des ( foo wy hopen ; verlchoont konnen worden

:

Onder de wetten van bolon fijnder even van foodanigen

ftuffe, en onder andere een die fcherpelick gebiet dateen

Bruy t -die den eerften nacht haren Bruydegom genaeckt,

wat van een queappel hebbe te eten,om geen vyfe mont-
reucke op hacr eerile by-een-komllc hen; toe te brengenj

de faecke foude iemant te geringe mogen dencken om
byeen wet-geverinacht genomen te worden, ten Vvare

mendagelicx by ervarenheyt ondervonde, hoe kleyne

beufel-iaecken menighmael de gemeene rufte en vrient-

fchap der menfchen omftooten. (gj

lek weet,Lefer,dat andere defen ackergebout hebben,

maer anders : in eenen over vloedigen oegll fommige ko-
ren-ayrenont(lippende hant , fommige den fickel, fom-

mige ontvallen den maeyer aleer die in den fchoofgera-

ken,fommige den menner aleer die in de fchuyré'kdïnen,

en daer fijnde en werden noch alle niet even gelijck uyt-

gedorfi'chen,vele blijven in het kaf in 't korce,ieder heeft

fijn eygen cc^h gemerck. Wy weren ondertufl'chen wel

dat de goede trouwe en eenvoudige ledigheyt vereyflên

dat men bekenne door wien menlich gei.olpen vint, en

wy en hebben oock daerom niet veifwegen de namen
der gcner die met de gulde kleynodien van hare treffelic-

kefpreueken dic werck cierlicker hebben gemaeckt, en

hebben daerom veel de felve in haer eyge woorden op de
kantaengetc gen , andere dickmael met name gefpelt,op

dat de vlytige Leferoock in de gront-tale der felver aen-

merckingcn fou^ie mogen naeficn.

Tenleften, weerde Jonckvrouwen, wy hebben ge-

pooghteenrechtfchapenhuys-wijf,metallc haere ver-

wen , en foo, gelijckwy dieonfe lantsliedcnen een ieder

wel fouden wenfehen , levendigh voor oogen te ftellen >

indien de ge ftalte der felver u wel bevalt, foo doet met

haer gelijk Elifa:us dede met den fone der weduwe, doen

hy den fclven vander doot ten leven brachtej hyftreckte

hemfelven uyt over het kint, leydde fijnen mondt op
deskints mondt , oogen op des kints oogen , handen op
des kints handen, en voegende daer by het gebedt, ge-

voelde hy het gene dat doot was ; waerlicken leven :

Paftu dit voorfchrift op gelijcke wijfe toe , Lefer, en

ghy fult bevinden dat daer naeeerft door Godcs genade

een rechte leven in u en u geheel huysgefin fal ontftaen.

Vaertwel.

f 'ZenevtUnttafirma ejl inter bmos , iiiUrmahs autem nen cfmturm.

g SoU,iptmtHt7nalmnCydoniumpri>minoBe, clim th.ihtmm ingrederetuf

fpavfj , arrodcrct , ve qnidoffenderet oris hditus j h^ccnra indigna viderifoterat

hgifatoris , mfi frequenter res nihili dirimerent mortnlium amiciti.u. Era/m. i»

tracl. Chrijl. hlittrimon

.

1 Koning. 4. 3 j. Cou^er inprafaU Anatom. homin. Chriftan.
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KORTE
AFBEELDIN GE

eenes rechten

H U Y S-V A D E R S.

O £j;?, mijn Vernuftfivat foor een man
^Een huys naer eyfch bejiieren kan

;

SeghtTvie ti dunckt tejijn bequaem

Om met 'er daef , en met den 7iAem ,

Tejijn een Hoeder 'ua.n het l^iff.

Een Prtnce van het huys-bedrijf:

Spreeckt kort, enfondergroot bejUgh

,

Op dat 'et ieder vatten magh

,

Seght y'/ntjn Ferunft, Tvat voor ecnfnun

Sao Tveerden ampt hereyeken kan.

Eê man die pleegt des Heeren werk,

En maeckt in huys een kleyne kerck.

Een man tot leuyheyt niet gelint

,

Macr dievoor al den dagh begint.

Een man , die vordert ly n gelïn ,

Maer noyt door éenich vuyl gewin.

Een man 5 meer in der daetalsfchijn,

Die vroomheyt ftelt voor njck te fijn.

Een man die van den ouden dagh
Wel fpreecken, en wel hooren magh.

Een man,die traegh en feker gaet.

En die ofwijckt , offtille-ftaet

.

Een man die let en wat , en hoe

,

En.fiet in weelde fneger toe.

Een ia.-, die buyten fijn verftant

Geen faken licht en neemt ter hant.

Een man, die raeten reden vraeght,

En eerflmael wicktjcer dat hy waegt.

Een man , die fich niet verder ftreckt

Als daer het lakenhem bedeckt.

Een man die 't feyl noyt foo en ftelt

Dat maften meerfche wortgevelt.

Een man , die hier op neerftigh let

Dat groote vifichen fcheuren 't net.

Eenman , die op eens anders dae t

Geen wichtigh ftuckberuften laet.

Een man , die fijn beroep vereert.

En meer met daetjals woorden, leert.

Een man van tucht, en niettemin

Geen leeuw ofbeir in fijngefin.

Een man, geftreng inhooghbedrijf,

Maer vrolick by fij n echte wijf.

Een man , een vroet , een buyghfaem
Die lichten, en die fwaren kan. (manj

Een man die niet en lanterfant

,

Maer oeffent leden ofverftant.

Een man die fijn beroep verftaet,

Enaen het v.'ijf haerpalen laet.

Een man : gefiich en eere weert

,

Die niet en pot-lijft aen den heert.

Een man die fich noyt vréugt en biet

Daer aen fijn vrouwe leet gefchiet.

Een man , die dooreen malle draght

Geen wijfen vordert in de pracht.

Eenman in daeten woorden kuys

,

Kiet fier op ftraet, ofmal in huys.

Eé man opfchoonheyt niet verblint,

Maer die in God fijn deel bemint.

Een man , die echte vreught en pijn

Sluyt tuflchcn bed en bed-gordijn.

Een man die noyt fijn fchande.melt

Orn dat de wijn fijn hooft ontfteir.

Een man , die midden in de vreught

N och houd de ftreke van de deught.

Een man die noytofvrient of gaft

Met gulfigh drincken overlaft.

Een man die beft van allen fmaeckt

De koft te huys gereet gemaeckt.

Een man die noyt te feer en ftont

Ofop fijn buyck , ofop fijn mont.

Een man die oock lijn eygen broot

Eer,niettot luft, maer voor den noot.

Een man , die in fijn eygen dack

Befluytfijn luft en fijn gemack.

Een man die ftaegh hout dit gemcrk

,

Voor nacht in huys,voor dag te werk.

Een man die,fchoonhy verre reyft,

Noch op fijn echte gaytjen peyft.

Een man , die , als hy elders flaept

,

Geen vremde luften op en raept.

Een man die , fchoon hy buyten gaet

,

Sijn vreughden nimmer buyten laet.

Een man , die voor fijn echte wijf

Tepande fet fijn eygen lijf

Een man die wel na vrede tracht

,

Maer echter houd fijn echte macht. '

Een man, een foet, een deftigh man.

Die lieven , en die heerfchen kan.

Nu komt hier, echte manjÊnkijckt

Hoe nae dat u dit beelt^ïij'clvt >

Koomt brengt u ledeirover een

,

betvoetbyvoecenbeen aen been,
^' oegt oog tot oog, en mont op montj

Tot datje recht bevinden kont

Dat u gedachten meer en meer

Haer voegen na de reyne leer

,

Haer fcheyden van den geylenbrant,

Van dronckenfchap , van onverftant,

Van twift, bedrogh , enfwarte nijt.

En quifting van den nutten tijt

,

Van alle vorder flim bejagh

,

Dat eerft in uw en boefem lagh -,

En foo u geeft , als omgekeert

,

Dan eens fijn tochten overheert

,

En krijght in alseen foeten aert

,

Die ons den nieuwen menfche baert -,

In 't korte , fooje wort geftelt

Gelijck de man by ons gemelt

,

My dnnckt ick ben des wel gewis

Datwijfenkint,en wie daer is

Die u in huys ten dienfte ftaet

,

Of anders met u omme-gaet

,

Dat (feg ick ) die haer leven lanck

My fullen weten grooten danck,

En feggen , dat een foet gedicht

Is dicnftigh aen de manne-plicht.

Doch wat ick fchrij ve,wat ick doe,

My koomt geen danck ofeere toe ,

Maer foo miflchien een Chriften fiel

Dit Huvs-Tiujfoyz in handen viel

,

Die fich daer iet te goede las^

Ofeenich feer daer uyt genas

,

Die flae doch noyt hetoogh op my -,

Of icmant anders , wie het fy

,

't Is Godt die fin en herteky t

,

En tot een beter toe-bereytj

't Is Godes woort daer ick den gront

Van alle goede plichten vont.

Geen menfche ficop menfchêmeer,

Wat 2oet is j üack ons van den Heer.

Voor my ,ó vrienden , ick beken
Dat ick geheel onweerdigh ben
Een wette ftellen vcordejeught,

Ofhaer te manen tot de deught -,

Een Bruy t ofander echte wijf

Te ftichten in hethuys - bedrijf.

Een man te geven fijn befchey t

,

Die beter is als die het feyt.

Ick weet hoe dat ick ben geftelt

,

En hoe my noch de fonde quelt

;

Ick weet hoe veel datmy ontbreeckt>

En wat my noch in 't herre fteeckt ;

Ick hebbet heden noch gevoelt

Wat ftrijt my in den boeiem woelt

;

Mijn lijf en fiel 3 mijn ganfche kracht

Behoort 'er by te fijn gebracht.

'k En hoefde dan geen acht te flaen

Wat hier ofelders wort gedaen j

En min , te brengen aen den dagh

,

Wat man en vrouwe feylen magh •'

Ach I in dit hert ;noch byfter groen.

Is vry genoegh voormy te doen.

En efter defen onverlet

J- oo fchreefick als een volle wet
Voor al dat oyt de rechter-hant

Ging reycken aen den echten bant.

Doch , Lefer , ecrje vorder treet,

Soo \\i\ ick datje feker weet
Dat , als ick met eenharde pen
Gants befigh aen de fonden ben

,

Dat ick dan eerft mijn eygen felf

Tot aen het innigh herte delf >

En , als ick met geftrengetael

De flimme rancken overhael

,

Dat ick mij n eygen vuyl A^erfoey' , ^
Oock eer ick met een ander moey.

Maer dit noch even niettemin

En was noyt gront van mijn begin?

Gewis k en weet niet hoe het quam

,

Dat ick het ftuck in handen nam

:

Ick bender ras en onverwacht

,

Ick bender felfacm aen gebracht

;

En , doen ick eens begonnen had

,

Gevoeld ik ftaegh 'k en weet niet wat
Dat my den geeft geduerighjoegh

,

En als metftaege fporenfloegh.

Schoon dat ick by de vrienden at.

Ofmidden in een bruyloft fat

,

Oock daer wert my de geeft beroert

,

En, ick en weet niet waer, gevoert.

Al was ick dickmael niet gefint

Noch tot de pen , noch tot den int

,

Maer dat ick ftont om uyt te gaen

,

Ofander faecken aen te flaen

,

N och was 'er ftaegh een felfaem ding

Darmy als aen de leden hiiïg,

Dat my het fichacm met de fiel

Van alle faecken wederhiel.

Ia dickmaels , als ick lagh en fliep

.

Het fcheen dat iemant tot my riep

:

S/aet op,ii'aer toejoo lang geriiji

?

Het dichten hei ft almeerdcr lnfi.

Ey fiet ! dan was de flaep gedaen

,

De vaeck was uyt het oogh gegaen ;

Fn , namijn eerlte vroegh-gedacht ^

.

Den Heer te hebben toegebracht »

a Cuvi "jitïncohVHh'.m fncio, infrvms mets facto.

Vntuttm adoro ,& ex intervdlo ingenü re^tabundut

feiuQr. Stnec. dè Plsa beata , caf, 17.



V'ernam ick ftrax dat my de Hel

Met krachten aen het dichten viel -,

Ick nam den vier-ilagh by der hant

,

Ick voelde vier in mijn verllant

,

Ick vocid' een brant , een hecte gloct

,

Ick vocld' een vlam in mijn gcnioet

,

Ick vocld' een kool als in den mont

,

Die niet te wcderhouden (lont

:

Ick wasgelijck een i'wangcr wijf,

Ick droegh iet wonders in het lijf

,

En 't lagh my tuflchen vleys en huyt

Dat wou, dat fou ,dat moeit "er uyt;

Jck voelde will' en dwang te gacr, *

Ick werd' en noot en luft gewaer,

lek was te wonder vreemt geftclt,

Ick voeld' een vry , een foet gewelt

,

Een kracht , die my geduerigh dreef,

Tor dat ick eens hetldle fchrcef j

In 't korte , 't is van hooger hant

,

En niet door mijn gering verftant

,

Dat ick dit aen de werelt fchanck

,

En foo verdien' ick geencn danck -,

MaerHy die my den geeft ontftack

,

En als een moet in 't hcrte fprack

,

Dat is de Vader van het Hcht

,

De vinder van de manne-plieht

,

De Geeft, die in der hooghten fweeft

,

En geeft aen alle geeften geeft

,

De Godt die ook den fwacken fterkt

,

En geeft hem dat hy krachtig werckt >

Hy was 't die my de finnen toogh

Wanneer ick vander acrdcn vloogh )

Door hem is al het lluck beleyt

,

Hem fy dan lof in eeuwighcyt.

En ghy , 6 weerde Vader lant

,

Siet hier een vaft , een gunftigh pant

,

Een teyckcn dat ick heden fett'

,

Ten dicnfte van het echte bed

,

\'oorman en wijf,vooraldejeiight,

Oockdicje namaels krijgen meughti
Ick ben , ick ben u roegewjjt

,

U wil lek dienen alletijt

Met lijf, en geeft , en mont ,en pen

,

Soo lang ick op der aerdeii ben -,

En heb ick iet ter wccrclt meer

,

't Is u te goede , God ter eer.

V R o V W E N-V O O R D 1 C H T,

H U
roegeeygent alle wacrc

Y S - M O E D
VRaegt iemant wat ik voor eé vrou

Tot mijn gefelfchapwenfen fou?

Gefellen , lbo hier wenichen geit

,

Ick wens 'er eene dus geftelt

:

A Niet al te foet , niet al te fuer

,

N iet al te flicht , niet al te ftuer

,

Is iet al te fchouw , niet al te bout

,

Niet al te laf, niet al te Ibut

,

Niet al te wijs , niet altegeck

,

Niet al te rijf, niet al te vreck

,

Nictalte loen, nietaltegaeu,

Ts'ictaltekloeck, nietalteflaeu,

Niet al te ras, nietalretraegh.

Niet al te preuts , niet al te laegh,

Niet al te feheef , niet al te fraey

,

Niet al te mals, nietaltetaey.

Niet al te heus , niet al te plomp

,

Niet al te teer, niet al te lomp,

Niet al te kort , niet al te lanck

,

Nietal cedick, nietalteranck,

N iet al te vaft, niet al ce broos ,

N iet al te flecht , niet al te locs

,

Nietaltekael, niet al te bont.

Niet al te ftim , niet al te ront,

Nietaltefchaers, niet al te milt

.

Niet al te tam , niet al te Wilt

,

Niet al te fchrael , niet al te vet,

Nietaltevuyl, niet al te net,

Nictaltedroef,nietaltebIy,

Niotalteblco, nietaltevry,

N iet al te glat , niet al re ftram.

Niet al te rap, nietal te tam.

Niet al te loom , niet al te fel,

Niet al te rraegh , niet al te fncl,

N iet al te mal , niet al te vroct

,

Niet al te qiiaet , niet al te goer.

Niet al te Hap , niet al te ferp

,

a Sicthicr, Ncilcrlaiider , c« lofv.in uwemoe-
dcr-tjle , cc'i c.iits ncdiclitc nllccii bcftncndo uyt

• encktl glieluyJen, ofic woorden vjn ccncr (ilbe :

w.icr uyt hlijcken kin hoc kort C11 bondij;h g!iy ^^^^

in fprccckcn kont. lek wcnllc d-t icmrnt vinliax

vcr.iclucrs dit eens poogde n.ie te fpclcn , felfs in de

talcdic hem bdl tct b.mt moclnc wcfcn , en d.icr

niet door wetend; te racckeii (üclijck ick oordtclc

fiiics in .inderc t.ilen onmogclick re fijn) d.t liy ten

ir inUcn v.'n dm voort.icn , 'in meerder achtinr,c van

i: lclve^^ ildc (pjeken , en gcvofilci-

Niet al te bot , niet al te fcherp

:

Ikwenfcheen wijf van middelmaet.

Van hoogen , noch van laegen ftaet

,

Een wijf , niet fierop haer geflacht

,

Doch vSfld? goede voortgebracht
;

Een wijf niet f?i)0gh, of machtig njk

,

Maermy in goet en bloet gelijckj

Een wijfniet trots ofbyfter hoogh

,

Maer kleyn , doch in haer eygen oog.

Een wijf tot alle deught gewent

,

M aer dat haer gaven niet en kent -,

Een wijfdat hare reden fout

,

En dat men op hetoire trout.

Een wijfdat van den eerften ftont

,

Den aert van haren man doorgront

:

Een wijf, dat voor een tweede w et

Haer wille na fijn vsxfen fet.

Een wijf dat noyt denengen doeck

Wil breeder fetten als de broeck.

Een wijfdat noyt en grolt-, of baft

,

Al noot haer man een vrient te gaft.

Een Vv ijf , een kroone van den man

,

Dat fpillen , en dat fparen kan

,

Een wijf, dar, tot het huys gewent,

De gronden van de keucken kent.

Een wijf, dat fnoepcns rancken mijt
;

Maer eet en drinckt ter rechter tijt.

Een \\ ijfdat noyt en lorft , of borght

,

Maer, als het dient, het huys bcforgt.

Fen wijfdat fuyvergaren fpint

,

En by haer deel vernoegen vint.

L en wijfdat van dcrecrfterjeught

,

Magh fijn mijneerft'en leftevreught

Een w ij fbefet op haer cieract

,

Geen llons in huys, geen popp' op

Een wijfdatharebeftedraght (ftraet.

De deught, en niet haer baggcn, acht.

Een wijfdat t" huys haer oogen heeft

,

En vraeght niet hoe een ander leeft

,

Een wijfdat haer gcbuoren eert

,

Maer weynighbuytens huys verkeert.

Een wijfdat nicmants Icec en feyt

,

Maer lichte biooft, en lichte fchreyt.

Een wijfdat harde finnen huyght

,

E R S.

En uyt het bitter honigh fuyght.

Een w ijf , een ftil , een ruftigh wijf

,

Een vyandinne van gekijf:

Een wijf dat noyt den vrede breeckt,

En hooger niet, alsdeftigh , fpreeckt.

Een wijfdat liever fchade lij t

,

Als datfe fehelt , en tegen krijt.

Een wijf dat fonder knorren eet

,

En oock van pruylen niet en weet-

Een wijfdat fich een regel fet

,

Van noyt te kijven op het bed-

Een wijfdat nunmer bang en fiet

,

Als haer de man daergunfte biet.

In 't kort', een wij fvan goet beleyt

Dat geeft en weygert met befchey t.

Indien "ereenigh mcnfche leeft

Die foo een wijfbekomen heeft.

Ofvoor fijn deel noch hebben kan

,

Voorwaer het is een luckigh man j

Hybrcngcdan, offendemy
Haer beek , in druck , offchildery

,

Ick lal haer, voor dit eygen wcrck

,

De vrouwen tot een oogh gcmerck,
Ick fiil haer met een roofe- krans

Ten toonefertcn voor de mans,
Ick ilil haer aen het vaderlant

Befetten tot een ecuwighpant;

En , foo mijn pen dan iet vermagh,
Soo wil ick brengen aen den dagh
Ier dat na rcchregunfte fmaeckt

,

Ier dat de kunft' in 't hertc raeckt

,

Iet dat en geeft , en leven heeft

,

Ja fchier rot aen den hemel fweeft

,

f n ftorten foo vooralle man
Al w at ick doen en dencken kan.

Maer, fwiigtnu,lo{K;pcnne, fsvijght.

Tot datj' eens breeder ftoftekrijghtj

Vv^ant voor een wijfvan defcn aert

Dient vry u befte treek gefpaert.

Maer hoort , Icnck vrcuvven,hoort

eenwoort.

Op dat 'er niemant fv geftoort

;

Dit voor-heelt moetu niet verflaen

,

Die naeftgelijckt, heeft bcftgedaen.

Het



EERSTE DEEL VAN 'T

CHRISTELICK HUY S-W Y F.

Vertoont in de geftalte van

B R U Y D Tl fL E N T E.

VROUW E[Ferge/eed'enmette vier \S O M E R.
• M O E D E R [

getydendesUers, *] H E R F S T.

lw INTER.W E D U W EJ

Met by-voeginge van de Mannelicke tegen-plichten op alle de

voorgemelde gelegentheden.BR V Y T,

EERSTE DEEL,

TJ" Ier is de koek Mey , em hruyhfi "fian de diëten ,

Daerd "^atpluymen draeght begint te tierelieren ,

'Daer alhetgroene -^out met open bloemen ftaet ,

En (lort in onsgemoet een hope yanhetfaet.

Adien ik,teereMaegt,u plichte heb bcfchrevé,

', So vind'ik, by gevolg,mijn finné aengedrcven,

Om door een nieu gedicht te brengen aen

dendagh,

Hoc dat een echte vrou haer ampt bereyeken magh.
Onevndelick Begin, wiens onbegrepc wefen

Is in het groote boeck van alle ding te lefen

,

Die cenmael, door het woort, en uyteen enckel niet

Hebft in het licht gchraght al wat he: ooge fietj

Die eerft het foet Behulp hebft aen den inan gegeven

,

Om , tot gemeenen trooft , by een te mogen leven

,

En tot een meerder gimft , tot beyden hebft gefeyt

:

Wort door eê vruchtbaer faet op aerden uyt-gebrey tj

Tot dy is ons gebedt : Laet heden rijcke ftralen

,

Laet even dijnen geeft in defen bcefem dalen :

Op dat ick , met befchey t , en door een foet gedicht

,

En my , en al het volck magh leeien haren plicht,

lonckvrouwen, eerfte grort van alle lieve panden

,

Die in een fuyver hert gevoelt een fackel branden

,

Hoe kona ick beterprent^ hier onderLten drijven j

JSladien ick yi>as gejint hier Van de Biuyt rejchripen?

Aiypatde Lente "gerekt ontrent hetgroene kruyt ,

Dat doet het eerflejaer ontrent eenjonge Bruyt.

Een fackelvan dejeught ; gevoelteen foetewet 3

Die Godt heeft over ons , heeft over u gefet.

lonckvrouwen, rijper aert , die in het echte leven

Aireede zijt geveft . als aen den man gegeven

,

Aireedemoeders hiet, en, met een foete tucht.

Aireede befich zijt ontrent eenjonge vrucht,

lonckvrouwen , eenfaem volk, aenwie ontijdigh ftervcil

Doet miflen u behulp , doet uwen hoeder derven :

Ofdie het kranckgeftel met droeve pofen dreyght

,

Ot die het eynde felfs nu tot 'er aerden neyght

:

Het is om uwentwil , dat ick vernieude fnaren

Ging hechten aen de Luyt, enmette ftemme paren

,

Het is om uwent wil , dat ick genegen ben

Noch eenmael Zeeuich gedicht te ftorten uytdeperi.

Ick heb 'et aengemerckt dat uwe groene jaren

Ontrent her vrouwen ampt zijnbyfteronervaren,

Endat'ermenighwijfnietrechtbefefrenkan

De regels van de trou , het voor- rechtvan de
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lek heb 'et aengemcrckt , dat in het kinder-tclen

Veel mcnfchen al te los met haerc luiten fpelcn

,

En düt men mcnighmael ontrent een aerdighkint

N och voetiel nae den eyfch , noch goede regels vint >

lek heb 'et aengemcrckt , dat veel bedacghde lieden

Haer cygen wederpaer geen fucht en konnen bieden

,

En dat eenjonge \\'eeuw , door al te korten rouw

,

Veel quaede flagen doet ontrent een nieuwe trouw.

lek hebbejae gemerckt , dat even kloeckc mannen
De ftrcngen van de trouw ofwat te vinnigh fpannen

,

Ofblijven even felfs in haeren plicht re kort

,

Soo dat de meefte fey 1 ooek dacr niet felden fchort.

Dit heeft in my de luft van dichten acnge fteken

,

Om tot het gantfche land noch eens te mogen fprcken

,

Miflchien ofik het volk mocht trecken door de fmaek

\^an dit mijn nieu gedicht en ons gemeenefpraeckj

Miflchicn ofonfe pen iet neder konde fetten,

Datacn de rouwejeught eens naeder dede letten

En wat 'er acn de trou de befte dagen geeft

,

En hoe men onder een in rechten vrede leeft.

Het is weleer gefien dat , even door gedichten

,

De menfchen boven al haer lieten onderrichten

:

En dat een woefte fchaer, noch in het wout verfpreyt

,

Doorfangisingetoomt,entottedeuchtgeleyt.

Nu , vrienden , laet de tucht iii uwen boefcm veften

,

En duyt de ilechte kunft , en onfen dienft ten beften

,

Al fchijn lek fomtijts hart , leeft echter door en door

,

Offchoon het bietje ftraelt.het geeft 'er honigh voor.

COo haeftuw naefte bloet gedenckt aenu hefteden

,

^ Soo gaet , voor allewerck , tot Gode met gebeden , a

God is de rechte bron , de gront van echte min

,

In hem alleen zy hier en elders u begin.

Daer is , ó teere Maeght , een groote faeck op handen

,

Men fmeet voor uwen hals eenjock van ftale banden >

Indien het wel geluckt , het is een groot gemaek

,

Indien het qualickvalt , het is een eeuwighpack.
Ghy mooght een rijck befterfvan uwen vader erven

,

Gy kunt eéfchoonjuweel van eenigmenfch verwerven,
,,Ghy fult, by vrienden hulp. bekomen ftaeteneer ;

yMaerwelgepaerttczijn, isniet als van den Heer. h

^oc rijck van eenigh goet , hoe wel men is geboren

,

Wanncermen qualijek trout , dan is 'et al verloren > c

Van daer wort ons de vreught verandertm geklagh i

Geluck en ongeluck hangt aen debruylofts-dagh.

Al wat de keucken eyft , al wal de menfchen hoeven

,

Staet aen den kooper vry voor al te mogen proeven

;

£n , foo het met en valt gclijck het eerftmael fcheen

,

De koop is ongedaen , men fent 'et weder heen.

't Ts ganfch een ander ding wanneermenkomt te trouwe,

"Wat icmant daer bcproett,datmrethy eeuwig houwen,

Want houtfcn is de maen. Wij'>,for,gefont en kranck.

Men is 'er aen gebocyt zijn leven dagen lanck. d

Het wijf v.ortdoor den man ter eeren hoogh verheven,?

Of. in her tegendeel , tot fchandc neergedreven

,

Het wijf, nacdatfe trout, komt,na den eerften nacht

,

tt Slet Gen. 14. 11. Afud eos , tjuiChriJiiana mihtia nomen dederunt , rnorU

femferfuit in ixtrdievdü matrimomis, ntdamaliü rtbus srra-vibtis , J'ummi RelTo-

rü ae Domini numen hnphrare l.i. C.de 'ffie pTtefetJ. p-jeror. Africa. Nox'rf. 109.

de privdeg. dot . h^reJ.mulierisnin prtejland. i Huys en goct crftmen van de
Ouders, m.icrccn Tcritandigc vrouwe komtvandcn Heer; Proverb. 19.14.
" •" " • 'iTPoord:feydt , Il n'cft bicn nc qiiin'cft bicnm.iric. d I.icet

>Handoqiie fojfint connahi ad certutn tempui §. omnis Inft.de

tonium t.jmen adcertumtempui noncontrahitur. glofT inc. o-

c SpUndait enim uxorei honore nmritorum . l. fcrmiva.ff. de

c'nejmt divini ó" humanijuris , 'mdignum lex tej/liviat , marito

isgrudu ctnptuto, uxoris Higmt.Uem fariterntn concrefitrt.

t mpt.

Oftot een hooge ftam , oftot een laegh geflacht. f
Alkreegh u wederpaer de witte lazerye, g
Al krecgh u wederpaer de fwarte rafernye, h

Al kreegh u wederpaer het aldcrvuylfte zeer

,

Hy blij ft u man , u vooght , u hooft en over heer.

Al waer u bed-genoot met roovcrs aengefpannen

,

Al wordt hy uyt 'et landt om eenigh quaet gebannen

,

Alishyfun, of fehelm, fchorluyn, oftopperdief

,

Al haetje zijn gebreck , hy blijft uweerde lief. /

Diton-verbroockenjockis van de groote faken

,

Die j naer een quaden flagh , niet recht en zijn te maken, k

Siet wat een vaften bant 1 te fcheyden pian en wijf,

Wortal te dier betaelt , het koft een 's menfchen lijf.

Is dan aen dit begin foo wonder veel gelegen

,

Soo is 'er grooten noot van Godes eygen zegen j

Wel aen dan , weerde Maeght , in'ditonfceckerlot,

En gaet tot geenen man, ofgaet tot uwen God.
Peynft v'ry dat echte trou , en hare vafte banden

,

Sijn fteunfels voor het huys, zijn ftijlenvan de landen

,

En ftutten voor den Staet , en ftoffe voor de Kerck

,

En dat 'er va.üe gront dient tot een laftigh werck.
Die eertijts was gefint een rijeken oogft te winnen

,

Kiep Ceres tot behulp. Een , die begon te minnen ,

Ging Venusofler doen. Voer iemant overzee,

Neptune , riep het volck , verleent een goede ree.

De minfte van den hoop , ooek in de flechfte dingen

,

Wift ieder houten beelt zijn offer toe te bringen >

G hy bid in dit geval den Schepper van de vrou

,

Den Vader van den man , en Vinder van de trou.

Bid om een bed-genoot , die op gefette reden

,

Niet als eenjonge wulp , in echte komt getreden j

Bid om een bed-genoot , die met u levenmagh

Een leven fonder twift , tot uwen leften dagh :

Bid , dat haer niet alleenuw handen mogen voegen l

Maerdat een heylig vyer verbinde met genoegen

Twee herten eens gefint : Bid dat u fwackejeught

Magh raften op den balek van zij n befette deught.

Bid , dat een ftille geeft van boven afgefegen

Magh leyden u gemoet , magh uwen man bewegen
Tot onderling gedult , en na gemeenen wenfch

,

Doch meeft totGodes eer'jhet eynde van den menfeh-

Leert van den Elephant de grondenvan de zeden

,

Die als de fonne rijft , gaet in het water treden

,

En van een reyner aert als menigh ander dier

,

Spoelt al de leden afen ^bidt opzijn manier.

ƒ Si Ie mary eft noble , il annoblit (H femme roturiere. /. fcem'ma f. de Senat'.

l.cnm te.l.ult.denuft. Et fi la Damoifelieefpoulcunroturierjeile perdfaNo-

bleflè. Bald. ml. J.C. de digni:. Ideeque llrginiam Aalifiliam p.uriciam , flt-

leïomiptam,jniitrontePudici'.iiefaais arcnerunt , tantfuam dejïilj'et effepatriciay

quteplebeionuptaeffet. Liv.lib. lo. Etfitia iiaturalis , mipta legitimo , efficitnr

tegitima. Angel- in§. cfuodvero in Aath.q-.tib.mod. nat. effic.fui.

g NuUa mfirmitis , ctiamgravijjlrna , matnmonium confujnmntum dijfolvit

,

nefuidewUprac.ï.Sc z.deConjug. Lepras. qiiod ér no/hi terient Schneyd. adTit.

Jnjl.de Nript.num. 36. alleg.exjur.Civil. L Si citm dotem §.marituf. ff. fol.

Tnatr. §l^id enim tam humanum eji , quamfortuitis cajïbut muiteris maritum, vel

uxtrem "viri parlicifem efe ? Imo quidam "uolunt hoc cafu ne quidem qiioadthorum

^ miituamfer'vitutemfieri divortiumjecundiim Panorm.per c. i de cenjttg. Le-

fros. ita Schneyd. d. loc. cum muiierfui potejlatem non habeat,Jed iiir, ircontra ;

Alti tarnen, complexum commhialem fartemfctnam prafiare non cogi. Nonlicett

inquiunt , malumfacere , ut eveniant bona : vialumfieret , fi occafio daretur mor-

bum iflumpropagandi , hoc tino colore qtiodcotijux noufit dej'erendus ; fatis itaque

efe fi fervitium
éCgro prafietur in.aliis , velperfe vel fer alitim. "vid. addit. ad

Schneyd. d. loco. h Licet furor matrimonium impediat, ne contrahatur, contrallum

tarnen non difolvit , l.furor. f. dejponfalib. cnmfimilib.

i Muiier, frtfnrto vel nlio diliffomariti , maritum deferere non debet. l. rei

uxoris. extra de divort. Idem difponitur jure Civilt. l.res uxoris ^.finautem. C.

dedonat. intervirum & uxorem. Huc fpelfat Matth. 18. verf. i f. Ibifervu*

venditur& etiam ipfitis uxor. ó" Genef. cap. 4. uxor Cainj etiam poft homiciditm

ipfumfecuta Ufftur , ».^ coaBam ferre calamitatemmariti. Schneyd. ad Inftjt.

tit. de Nupt. num. J 5 . Hodie veqiie exitii pena , neque relegatio ad trireines conju-

gtum difolvit. Bez. de Divort.& Repud.fol. 359. olim qiioque neque deportaiit ,

neqne aqua ó" ignis interdiclio matrimonium dtrimebat, ut apertefamivit luft'i-

nian. V Rupto aut luxato membro ,fuccurrit chirutgtis ; matrimoniipedicis tnfah-

eiteriUigatonullMinvenitur medicus. Erafin. Nihil magisferio agendum , e[nam

qnodptftea mutari nonpotefi. Heynf. Epift 'ld Primerium.

Ghy,
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Ghy , om u teere ftem tot uwen Godc te brengen

,

Wik niet , als reyn gepeyns , op uwe linnen Iprcngen j

Dnjftalleflim bcjagh van Ihoode tochten uyt

,

En w ort een waere maeght , eer datje wort de bruyt

.

Bedenckr,'als vrienden raet u vordert om te paren,

Dat u een gulde fon , een leytsman uwerjaren

,

Dat u een helle glans komt daelcn uyt delucht

,

Dus (uyvcrt u gemoet van alle quade lucht.

Wat trout "er menigh paer
,

gewis tot hacrder fchanden)

1 n racckt het reyne bont met ongewaflen handen ?

Want, fchoon het met 'et lijfgenaeckt het echte bed

,

Ten heeft noyt recht gsleert de reyne kamer-wet.

Ghy handelt nietaliboj Maer wiekt in u gedachten

En wat 'er dient gedaen , en wat 'er ftaet te wachten

,

En wat een laftigh werck u teerejeught begint

,

En tot hoe weerden ampt u defe ftaet verbint

;

Denckt wat 'er noodighis , om fco het dient te paeren

,

En hoe een echte vrou haer eere moet bewaeren j

In't korte , wieje zijt , en wieje neemt ter handt

,

Al eer u vry en hals genaeckt den engtn bandt.

Ghy mannen niettemin ,naerdien wy uwe faecken

Hiermede zjn gefint een w eynigh aen te raecken

,

üntfangtecn korte les • utoteenoogh-gemtrck,

Ontfangt een kleyn bericht ontrent dit groote werck.

Indien ghy zijtbeluii om wel te mogen trouwen,

Soo leert in dir geval vijf dingen onderhou\\ en

;

Draeght eerftmae' goede ibrgh te nemen uws gelijk,

N iet uytermacten groot, niet altemachtigh rijck. a.

Ten tweeden ncy gt 'et hert.door krachten van de reden,

En naer een goede naem , en na gefonde leden, b ~

T en derden fotckt 'er een, dieopgelijckengront

Omhelft , benevens u , het ChrifteUck verbont. c

Ten vierden , foojc wilt in rechte \ rede paren

,

Verkieftde foetejeught , en niet de late jaren, d
Ten leftentrout'cr geen, noch fchoonderingelaet, e

Is'och hooger van begrijp
( f ) als in de middel maet.

Het vryen heeft gedaen. de wijfte^ van de magen
Die komen aen den vooght ofaen den vader vragen

Ofhy een vlugge maeght wil geven at n denman.
En ofhy voor een vrient een dochter miflen kan.

Ten wil , ó gra;i;e maets , niet alle tijt gelucken

Het bloemtje van het huys f^o licht te mogen plucken

,

Hetftuck wordt uyt-L'eftelt, en dapper overleyt

,

Eer dat her gnote woort ten leftcn wort gefeyt.

Men gaet voor alle werck ten nacuften ondervragen

Hoe 1 ch dejonge quant heeft over a1 gedragen^

Wie dat zijn mackers zijn , en waer hy heeft verkeert,

t nhoe hy heefcgeleeft . en wat hy heeft geleertj

En ^fhy o3ck her huys fal weten op te bouwen,
En ofhy wijfen kint fal konnen onderhouwen

,

a Hi".ve!iick fchijnt den naem te hebben van uw-»elijck ^i^dquidefl JiJJi-

in-'e,7!t: v-'nium , m Rtipuhlka feditionem , mftmilia molep!.:m creare Jolet.

H ynl. q ' fiij-uitatem ija^rit conj'i^is, nej'uferitrnn cenju ainhmt. Ambrof. lih.i.

de Air,'.h Patri. Infolens malumef , henta uxor Seneca. hAmorem imipien-

d'tm a-:rihu< , Ohmp':a judk.ihi:t , tion oc'ilis idtjie Phtarch-i} f-iadet. c §i^mo-
di>foteftcf>ni<i^i!md'ta^'ibinoneJlfidticoncordui?Amb.l-b 9 Epift.i. A Pla-
(tt Arifloteli ,Heftodo,y.enophontt ér al'is mapih'-oirii, Jatius efe virginem te-

neram duceri, q-t<c eparentum^dibus nihil adferat praterfudicitiam, ac verecUTf
£am , (jr more! ad omnia dodles non enini , 'm tanta ingnmrnm -vartetate-, a^ua-

vitinflituth ciuv'is accommoda ; prefumptrim elienim {ut eleganter fcribit t'lp'uni.

m l.prxciprint.f. adilit. ed'H.) ea m.incipia quje rudia Junt ,Jlmpliciora elfe , ó"
ftmia mimiferta aptior.i ér magi! docilin ; iritavero ac tjeterat.i difficiU elfe re-

formare , & ad f'tos mores formare. qiiohcoSaWcet. ér Cepoü.reHemtmt 'üi-

daof frire fua ér aliena vitia , ideo^'te &C. e S^irerh: viiltusformofanim ; unde
Socr.ites , apud Laert invita Arijl.formam olioochróuion tyrannida, exigtii

temporis [yri:nnidsm appellat. Ergo flata forma (ut Eimimloquitur) fivt uxoria
[ut Phavorimti Phihfiphr.s nptidGeHium lib. 1 . cap. 5 .) b,ec optima , éf propterea
tligevdx. Geeny !°ecn Fy. Hctltaliaens fprceckwoordt feydt , Bella moglie

,

mafenza doglie. f l-'tde Heynf.epifi. ad Primer, ub: , q'iatenus ingenioja uxor ejfe

debeat > dilferit. g Imperatorij conjiitutiones in nupttarum folemnitate nobiliores

ex re familie -jocari/uadent ; quorum Pnidentia ér aucioritate tonventiones cm-
nes ineantur. L tam demtntis. C. de Epifcop. audient . l.fifuriojl. C. di i<tift.

En wat 'er in den dranck uyt zijnen monde leeckt

,

En of 'er oock een man in zijnen boelem fteeckt.

Hoort jonge Leden , hoort .mdienje zijt genegen

Te paeren nae den ey fch , leert uwc laeckcn wegen

;

Leert u van t erften aen gewennen tot de dcught

,

Leert wijs en raichter zijn , oock in delolle jeught.

Al wat dejonckheyt feylt , tot aen de minftc dingen

,

bal vrijers hinder doen ,en voor de fchenen fpnngen

,

Het Ichaet hem alle iijt die ecnmael heeft gefc hroefri

Een vry er wort in als , gelijck het goudt beproeft i

Een vryer moet de fweep van alle tongen dragen

,

En wort als naeckt geftelt door innigh onderv ragen

,

Lijt watde fpotttr rak , en wat de nijder baft

,

Een vryerw ort in als ten nau'J en onderraft , h

Een vryer wort gefift. wat is er noch te ieggen ?

Een vryer moet het lijfals op den roofter leggen

,

üm daer ,
gelijck een worft , te werden omgewent

,

Tot dat men aen den reuck zijn roet en reutel kent >

r n al met dubbel recht, een dochter uyt ie gev en'

,

Om meteen vreemden man haer dagen afre leven

,

Is vry een f\\ aer btfiuyt , isjae een deftigh werck

;

Geen vader kom' eraen, als naer een rijpgemerck. i

Maer onder dii beflagh zijn duyfent loofe rancktn

Om , met et n flimme treek , een vryer af te dancken

,

Dejongman is gefchickt , en van een goet bcleyt

De vry rter heeft bykans hetblydejae geieyt.

De buerte fpreeckt 'er van ; en dcfen onverm :ndert

,

Men weet niet waer het fchort , de lake wort verhindertj

\'raeghtiemant,Watrom datrde a ooght Ut in het riet.

De vooght befit het got t , en daerom wü hy niet.

Hy weet een vreemde lack , hy weet een m.ter re vinden »

Hy weer hetjonge dier iet op de mou te binden

,

Hy ftek als op een ry , al wie 'er qualijck treur

,

En ftootgedutrighom , al watde minnacrbout.

Daer flipt de kabel les daer gaet de vryer henen

,

Die kropt de fmaetheyt in en decktde blaeuw e fchenen;

Dus wort de goede maeght haer beftt vry ersquijt,

Onvruchrbacr in het bed , maer fwanger van de fpijt.

Fy van het flim bedrogh , en van de looie grepen

,

En van het vuyl bejagh ,cn van de blinde nepen

!

Fy van het fnoode volck jdat om zijneygen baet

Een \ lugge maeght belet , en van het trouwen raet.

Ghy , laet , ó waere vooght , laet defe rant ken varen j

Laetjae de rijpe jeughtter rechteruureparen

,

En fetgeen hinderpael ontrent den echten bant

,

Datisdejonckheytnut,endienftigh voorhetlant.

Noch vind ick even hier , ick vindejae gebreken

Die in den boefem felfs van eygen vaders fteken

;

Veel roemt 'er by fter hoogh , en ick en weer niet hoe

,

Maer even nae de feeft foo blijft de bturfe toe. k

Offchoon het eenmaelfchijnr de faecke wi' gelucken

,

Soo fchift het groote woort , en breekt in kleyne fturken^

Men geeft etn huys,ecn fchuyren ik en weet niet wat.

Ten hcoghften ingeftelt - ten dierften ?engefchat.

Voor beyde dient ge mijt Derechte biu;.l(;ft-wetten

Vermanen al het volck hier op te wilkn lettenj

h Het Engels fpreeckvoorr is goet : In wedding and thniing a man moft
takccounfcllofal the world. i CumChriftiana lex nulLmfaciatJpem dirimendi

matrimonii ,(j>iodfemelcoiit ,lentein etfèjlinandum. Er.jf.traEÏ. deChriJ}. ma-
tri?» for. z^

S^reUm inftituit , ér dtteJiatHr haf ér alias' tutoriim ac curatorumfraudu-
lentjs artes Damhoud. tra&atu , quem infcribit , Ie rcfugc des Orphehns. tit. dei

ferils desTuteurs ér C.irat. num. 8. ér fequent.
Ecnige ouders loven veel , maer geven niet. Eeijige loven veel, maer geven

veynigiijof nietbehoorlijck. Eenipe loven niet , èn geven niet. Vandetwee
ecrfte foortcn wordt hier gheh ndelt, vande lefteop een andere plaetfê hiet

nae. k Multiduxerejïnedoiib-uxores .quidam diBat non accefere. Senecalib.ï.

tontrov. 9.
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Dus wie een dochter hecfc, en niet tegrooten goet,

Die toone met den mont niet al te grooten moet. a.

Een die geweldigh pocht , en niet en meynt te geven

,

Maeckt van de Ibete trou een gantfch onrulbgh leven j

Want als de vader looft , en laet 'et onbetaelt

,

Soo wort 'et aen het kmt , zijn naefte bloet,verhacIt. b

'tisevcnbyftcr vies , en diendigh afte keuren

,

Datiemant fwagerspaeyt met opgeraepte leuren

;

Geeft, geeft , m ware daet , niet in een loofcn droom

,

Geen vogel in de lucht ,
geen cxter op den boom j

Geeft dat een lichaem heeft, geeft van de ronde fchyven,

Wacr van men boter koopt , en die den heugel fty ven

,

Geeft landt dat vruchtbaer is , of renten welgegront

,

Doch al tot rechten prijs , en op den rechten (tont.

U fwager is geftoort , miflchien met fonder reden

,

En , fchoon u dochter vleyt , noch is hy niet te vreden

,

Een ilroo , een enckel fant dat is hem in de weegh

,

En fchoon het iemant weert, nock is 'et niet ter deegh.

Gaet luy ftert voor de deur , ofbuyten aen de glafen,

Ghy fult hetjonge volck geweldigh hooren ralèn

,

En vraeghje dan , waerom het hefgefelfchap kijft ?

Soo weet dat uwe beurs te lang gefloten blijfr.

Koomt , wijfe vader , koomt , en fet u om te tellen

,

Ghy fuh het nieu gefin wel haeft in vrede ftellen j

De gave van de bruyt , het foete nacht-gewin

Jaeght ftuere vlagen uyt , en brengt gerultheyt in.

Ghy vaders niettemin, die fonen hebt te trouwen

,

En fchuyft niet alle laft ten halfe van de vrouwen

,

Wy manen even u , en meynen dat de man

M iet meer , als eenigh wijf, met woorden trouwen kan.

Het IS een vuyle fpreuckjMet dochters moetmen geven,

Ai er fonen ftaet 'et vry , al is 'er veel gefchreven j

M een, rouwe gaften, neen : verftaet den rechtengront,

Daer is geen quade trou ontrent het goet verbont.

Daer is geen onderfcheyt van mannen ofte vrouwen

,

Beloften maken fchult, en dienen onderhouwen

,

Dus ofje man , ofmaeght , ofander maeckfel zijt.

Geeft dat 'er is belooft , en op de rechte tijt.

Wanneer men oorlofneemt aen al de buyte gaften

,

Dan is'tdejuyfteftontom in de beurs te taften >

Want als de fpeelman fwijgt, en dat 'er niemant fingt,

Dan luyt 'et byfter welindien de penning klinckt.

Het geit isjae verdient foo haeft de vrienden reyfen

,

Dus wilt om defe tijt op uwen fwagerpeyfen j

Roept eerft het nieuwe paer , en dan het naeftebloet

,

En geeft dejonge lièn het toegefeyde goet.

^ermaentfetot de tucht , en leertfe goede wegen

,

En, voor het lefte woort,foo wenfchthaerGodes zegen i

Hy is in volle maet , hy is te mael beleeft

,

Die fonder morren looft , en fonder marren geeft.

Een woort noch tot den vooght. alsuwe wefen trouwen,

Soo wil u vrecke fucht met krachte wederhouwen

,

En maeckt geen vuy 1 beding,en pluckt den vryer niet,

Gelijck men vry genoegh in onfe tijden fiet.

Wat heb ick menighmael en op verfcheyde ftonden

Al grepen opgedaen, al rancken ondervonden,

Al lacgcn aengemerckt ontrent de reyne trou

,

Jüyft daer een giere vooght een maeght hefteden fou.

a Mayitttf , dotepromifi & nonfokta , uxortm alert non tenetur: [tem , iihi

tiuUa promifjh ; mi -volant DD- & Bald.inl. fn. nu. i.C. ad (''tlltan.

b Pernicioftpcccan: farintts ambitioJifCjuiin traHatu matrhnovii atirtos montcs

foUicentur, imptiu antemfubjecutii faramautnihilfrafttmt. And. Gaillib-i.

obfcr.%T.nH. /^

Bene Nttftadiits ex fenttnti^ fuprema m Hollandia GtirU annotavit idquod

^uulgo dkïfil-t , Met een man m.igh men loven , Met een Maeght moet men

gcvt-n. nonjicintelligi deberi auaJ-fUtisftaim'vinsfeufporifspromittiyima

teque mantos adpriejlationcneorum , qu^epromiffafuntinfub/ïdium matrimomi

,

uti mulierts , nftrtngi , fid id ita jaliatiim egt ob liberrimam maritorum admini-

frationem, qua ,J! fdem violart "jelint , Jponjirtsfuosvelfolaaeceptüationt^

fro/niffs libtrarefofunt. vide rer.jud. objerv. il.innot.

Men vint'er over al die niet en fullen vrefen

Te taften in het goet van moedcrloofe wcefen ;

En als hacr onderwint danop het eyndedraeyti

boo rtaen de faken flecht , en over al bckaey t.

Ickheb'ereen gekentvandefc krafeguyten

,

Die , als het trou-bcfpreck ilont even om te fluyten

.

Gingzijnen vryer aen, en feydb: mackcr fietj

Ofteyckentdit befcheet ,ofneen ,men doet 'er nier.

(Hy brachteen ftact.een flot.eenquijt-ftheld daer bene-

Wel bondig ingcftelt en na de kunft gefchreven;) (ven,

Dejongman , ofhy fchoon de booiè laegen fagh

,

Schreef wat hem wert gevergt,enjuylt gelijk het lagh.

Noch hielt de lincker aen , en f|)rack : hier is te wegen
Wat vlijt en groote forgh dat alle vooghden plegen

,

Ghy , die nu mijnen dienft tot uwen nutte keert.

Weeft danckbaer nae den ey fch,cn foo de reden leert.

De vryer , die den vraet doen geenlins wilde tergen

,

Beloofde wonder veel , beloofde goude bergen

,

Beloofde fonder flot , en , tot een naederpant

,

Gafop den ftaenden voet een fchrift van eyger-hant.

Wat gact 'er vorder om Pjuyft nae de bruylof-dagert

Soo ging de nieuwe man zijn dingen ondervragen

,

Sijnltucken overfien : hy vinthctgantfchekloèn.

En leert , door wij fen raet , al wat 'er is te doen.

Eerft gaet hy tot den vooght, en wij ft hem vreemde ftrc^

Die in het duyfter hol van defen handel fteken , (ken

,

Hy bidt dat hy de faeck , tot myding van gefcliil

,

In ftilte fonder twift , te rechte brengen wil >

Hy fey t hem boven dat , zijn gunft te willen toonen

,

En met een rijck gefchenck z,jn dienft te fullen loonen

,

Indien hy reden pleeght. de vooght , een rechte gier ,

Hoort al de klachten aen , maer achtfe niet een fier.

Het ftuck komt voor het recht,de faeke wort befchrevé.

De vooght moet op een nieu en blijck en reden geven

Van zijn geheel beleyt ; het fchrift en baet hem niet.

Om dat de gantfche Wet de (limme wegen fiet.

*t Is niet al'een gewelt daer iemant wort gedwongen
Met meflen op de keel -, maer alle vreemde fprongen

Die luft ofminne drijft , zijn even foo gefchat

Als ofeen moorder fe'fons op denboefem fat.

Al waer de liefde grijpt , daer zijn gewifle prangen

Die als een raye klis aen jonge finnen hangen

,

Dus , als de vrecfe treft hem die een hefverkieft

,

Soo lijthy meerder laft als die het lijf verheft.

Wat fal een jong-gefel in dit geval verdrieten

,

Indien hy wordt geleyt door hope van genieten ?

Wat lijt een vryer met als 't hem de vryfter geit ?

Een wenck is hier een wet , een woort isjae gewelt.

Ick bid u , lieve vrient , die vaderloofe dieren

Moet leyden tot de tucht, en nae de reden ftieren,

Hebt acht op u beroep , die nu de vader zijt,

Hebt acbt op uwejeught , en dat in ware vlijt j

Onrpluymt my nimmermeer u teere pimpel-meefen

,

Want Ctodt is boven al een wreker van de weefen j

Siet datje met befcheyt u weerde plichten doet

,

N iet om her vuyl gewin , maer in een reyn gemoet.

Ghy weder , foete jeught jtotrijpte nu gekomen

,

Die, als een vader felfs , hebt over al vernomen

Indiehet nieten was , zijtheufch , gelijck het dient.

En toont hem volle fucht , gelijckeen ware vrient.

En als het foo gebeurt , dat uwen rijpe zeden

Miflchien op hacren tijt gelijcken dienft betreden

,

Sluod amorfuadct, Ubido exprimit ,fruendi de/tderiion extorqiin , id omne pet

•vim exigi -videtur. jlmue. Rohert. rer.jud. Iit>. i . cap. i. Magm «feBtis jiira non

fieffant Siwitilian.

Exod. iz. il. Pupillos grato! effe debere erga tutoresre bene gefta , trqiiomo^

do 5 vide Damhiud. au rcfuge desOrphelins , cap. uh. mm. 9.

Soö
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Soo qiiijt u voor den Heenghy weet hoe grooten baet

Dat van een trouwen vooght op teereweerengact.

Kae vlijtigh onderlbek,het maeghfchap komt te lliemen

Om op het trou- bei preek een voet te mogen raemen

,

Hier ftelt men m beraet , wat reden ofgeval

Het in te brengen goet te laemen mengen fal.

Een gunt 'er aen de bi-iiYt niet boven hacr juweelen

,

Een ander wil de wintt eenpaerigh heten deelen

;

En elders wil het volck dat onie nieuwe man
Sal flaevcn voor de koft

,
geüjck eei>rechte Jan -,

Noch een van viefer aert , al geeft hy njcke panden

,

Hout even dat hy geeft gediiy ngh in de banden

,

Laetacnhetnieugefin niet als het naeckteblatj

En bindt de vrye trou aen ick en weet niet wat.

't Is felfaem dat de fucht van hebben , krijgen , houwen

,

Soo grooten rolie fpeelt , daer echte luydcn trouwen

,

Men dingt van alle kracht , men diflëlt op het goet

,

Gelijck men op de merckt , ofin de kraemen doet.

Voor my,wanneer ick weegh de gronden deler faecken,

So ben ick meer geneyght om geen befpreck te maecken,

Ofrchoonickeenigh ding tot meerder vrede fchnjf,

Noch wil ick dat het goet in rechte vryhcyt blijf.

Dat is het eerde recht , vermaert aen alle zijden

,

Gepreien van het vokk , gebruyckt in oude tijden

,

Wanneer derondejeught trat in de weerde trou

,

^ Niet om het looiegelt,maer om een lieve vrou

:

Doen riep het bruy lofs volck , als tot een hoogen fegen

;

Nu heeft de jonge brnytjUiet haren vrient gekregen

Gemeenfchap in de forgh ;
gemeenfchap in de luft 3

Gcmeenfchapinde woel;gemeenrchap in de ruft,

Gemeenfchap in verlies , gemeenfchap in het w innen,

Gemeenfchap in het lijf, gemeenfchap in de (innen,

Gemeenfchap in vermaek, gemeenfchap in den druk

,

Gemeenfchap in 't ge vaer, gemeenfchap in 't geluck,

Gemeenfchap overal, (^j dat zijn de rechte gronden

AVaerop in ouden tijt de wijfe vaders ftonden.

En dus is 't dat men noch in veel geweften doet,

Ahvaer hei echte bont gaet opten ouden voet. b

Waerom is onfe kuft van dit gebruyck geweken ?

Hoe komt de ronde Zeeuw aen defe loofe ftrcken ?

Waerom niet oock het goet gedommelt onder een

,

DaerhuySjcnbed, en lijf .jac finnen, zijn gemeen?
't Is beft hetganrfche kraem meenen hoopte brengen

,

Dat fal hier , by gevolgh , de linnen beter mengen

;

Ghy dan, die vrede foeckt, en ftelt geen eygen goet

Byfonderindebeurs , byfonderintgemoet.
Hoe menigh fwaer gefchil wort in heth'iys gedreven

,

En voor het hofgcpleyt , om dat er is gcfchreven ? c

Reffi Paului lareconfuhuf, non debéfitdnquh) i-enalia efe ma'rimom.t. l. l.f.

de iiona:. inter -vir, ér uxor.

.T A ;Z'.7. imjuit ColmneUa , in domoconjiigaU itpudprifco! dividunm coiijpiciebii-

tur , 7i:hil quod aut marirufatit famina frofriumfuijiiris e!fediceret fedin com-
viiir.e conjhirah.iturah iitraqiie.

Lix antiqua Romulifnit ; mnlitr 'viro Ufitimi conjuriHa fortiniarum iicfitcro-

rrimfocia UU efto ; utqte domusUU domirms, ita hac domina. Meniinit Dionjf. H,i -

Ikarr.af. lih Z.Rorn. Aiitiq.

Ajud Germanos 'jeteraijnqiiit Tiuit:u)ipfts incipientk mntrimtmi aujpiciK m:i-

lier monchittitr "jeuire [e laborrim fericuloruinqi'.efociam, idem in p:ice,ldem in pra-

liofaffuram, aitfiiramque-Ó' hinc Batnvis ui hunc diem pro legcjervatttr homrum
commumo.

Ifchomachiés api^d Xrtopho-iit- aduxtrim; Dtmiu hac nobis ctmmuiiistji ; 7i/tm

(^ ego cHTtSla qiije meapirit in medium txhiheo, ó" tu ijU^cunque tCulifti otnniam
commune depojnijli , nequeeJM habcnda ratioj,im

eft , ni/um nojhumphtra contu-

leri: &c. lib. 5 de f.dminij} . dov.efl.

Cicey. 1. 0/jïcior. prima , mquit , fccict.n iii!pJoeficot:J!'gio;proximainUb:r!s,

deinde una domus-, commmiia ofnniit.

Qijjn &M3rtiaIisnlluJi(,

Tc P/itrio.' ntifcete javant atm coninge cevfus ,Gaude7itemfoc!0 participicjue viro.

b Aptid Germ.mos, Galhs, Ht^:mos, Anglos-, idmoris effe tejlacur Arnif^. de
jure Connubior.ci'p. 7. tirim. 10.

Mr. S-nith. de Ajglis Man and wife are two partnerj ; tliat is , all things are

commonbetween thcn, which wcre private before.

c T.inta efl homimim per-uerJït-is-, ut ex nrUlt contraBtmmgeïierepliH turbarum

, quant ex inr.trimonio. Ertijm . de Injiit- CbriJK M.tt.

Gewis hy die het v.ijfheeft by den man gefet

,

En heeft de reyne trou niet metten incktbefmer. d
Hoort voogtjenvaderjhoort, veel dit en gunt te fchrijven

En fal geen lolfenaert uyt domme linnen drijven.

Ten fy dan ghy het goet u fvvager toe vertrout

,

Soo is 'et feker beft dat ghy u dochter hout

.

Voor my, ick fpreecke ront ,'k en fal geen dochter geven
Aen een die zijn beroep met recht en kan beleven

;

IMaer als een jonggel'el hierover my voldoet

,

Soo is de dochter zijn , en oock het vrye goet.

Tck weet dat deel' en geen acht dienftigh iet te fchrijven,

AVanneer men luydcn treft die grooten handel drijven}

Op dat eenjonge vrou , oock als het qualickgaet

Magh blijven diefe was, en in haer eerften ftact.

Doch hier valt wederom get n kleyn bedencken tegen

,

Dat nu geen tijt en is met reden op te wegen

,

Het raeckt een ander werck. Wel aen dan,foete luyt.

Keert weder daerjewaert , en fpoet u naedebruyt.

Ten is van heden niet ,maer over duyfent jaren,

Wanneer in rechte min tweejonge lieden paren ,

Dat yderlandt-begnjp gebruyckt een eygen vont,

Gebruyckt een eygen merk ontrent het trou-verbont.

Hier ging men zijnen dorft uyt eenen beker laven

,

Alsmaeght en jonggefel de rechter handen gaven >

Daer wert een helle vonck geftagen uy tte key

Wanneer een foeter vyer quam hjgen tuflchen bey.

InGrieckengaf men brootjcerdatmen ging beloven.

Gebroken door het fweert en overmits gekloven

,

Dat greep hetjonge paer , een ieder at een ftuck

,

En ftrax quam al het volck , en boot de bruyt geluck.

Noch in een ander oort , wert even bloet getogen

,

En onder een gemengt , en over hant gefogen j

En die in onfe kuft voor defen is getrout

,

At eerftmael met de bruyt, broot ,
peper , en wat fout.

Siet ! w^aer een eerlijck man zijn dochter wdl hefteden

,

Daer lijn aen alle kant byfonder bruyloft-feden
>

Waer uyt ten vollen blijckt , dat oock het roufte landt

Vinteenigh diep gcheym ontrent den echtenbandt.

By ons , wanneer de trou op heden is befchreven

,

Soo wort 'er aen de bruyt een fijnjuweel gegeven

,

Een eygen trou gefchenck van gout ofdiamant

,

Geen lijf cieraet alleen , rriaer oock een ziele-pant.

Noch liet men even dan, me tfonderling vernoegen.

De bruyt en haren vrient de rechterhanden voegen

,

En dus , liet ! w ort de gront van echte trou ge'eyt

,

En , met gelijcke luft het groote woort gefeyr.

Maer waerom defen ring niet daer het dient gefteken

,

1 n van een goet gebruyck moet-willens afgeweken ?

Het was , gelijck het blijckt , de vinger nacft de pinck
Aen wien het trou-juweel in ouden tijden hinck;

Die heeft een hooger macht,op wei-gegronde reden

,

Die heeft een beter recht , voor al de kleyne leden

,

Te dragen dit kley noot , een pant van ons gemoet

,

Dat nu doof enckel pracht de voorfte vinger doet

;

iMuU» miihi in pnclis dotalibusJUpttlunSiir , qtid cimfer'viliajïnt &naturali
libertatirepttg'ient , nuUum efeliumfirtiuntur: utpote fi stitjponjia in e^vtraBif

xnten'iptialifejè ob!iga(fet,ne difcedent a domicUio nxoris-exijinnant plet ijtie eum
ktcpxBo non triicri.cum /ïtfpeciei fervitutis; Ciim éf tiU^s modus adjecrus legato,

ut in iila dfitttte legatarinsperpetuo commoret!ir,ab ipfo kgnto rejiciadtr I. titio.^.

1 •if'. de coiid. é?" demon/}, éf hanc fententir.m defendit Didac. in Epitom de Sponfi
é"'>iatr.c 7.part.r.7!uvi.f.

Multit ubique cenmoniie infponpMiis : hUnumjnanuijungebnnt Perfte , ex to-

dempiculo bibehantGahita,pxncm gU-Jio di-uifum edebant Graci-,igr.!mfdicie»cu-

ticbr.nt Lappones-ipanem ó" nqvam apponebant Roman:, éf "Hr. hnjufmodi olim {J"

hodiein ufit, qua fïvgula habentfuujn mjjlerium. Aletcund. r.b Alexnvd. ge^iialium

dierum,lib. 1. (np. <j. Olittslib.^.feptentr.region.cap. 7. Scal'ger lib-yPoetices,

cup. 10. Polyd- P'irg. de Iriventorib. rer.lii. i cap. 4. A'itc7iiusGHbertus Coftar.ui

in ccmmentario de SpOiifüib- iit. de rit. Nupt. Ludo-vic- Ceel. Antiq'. lib. 1 1. d»" 1 7.

Dt am.i'.lo promiho vide AUxand.ab Alexmd- genial. Dierum.hb. i.cap.X'

Me«



Menhout dat even hier een ader is gelegen

,

Die met ee n fi j ne ftrael komt in de borft gefcgen

,

En als 'er ecnigh ding aen defen vinger roert.

Dat wort van ftondcnaen het hertetoegevoert.

Dies als eenjong gefcl , met foete min bevangen

,

Komt zijn gewenftetrou aen defen vinger hangen

,

Dat klopt als aen de borft , dat roert de geeitcn om

,

Dat roept de gantfche fiel tot haeren bruydegom.

En , fchoon oock rijper fucht gaet tot haer oude dagen

De rinck des niet te min op haere plaets gedragen

Sent boden alle tijt , fent poften aen de ziel

,

Op datfc nimmermeer in quade pofen viel.

Noch overtreft de pracht uyt fotte vvaen gedreven

,

Die heeft de trou verplaetft , en aen het ooghgegeven j

Want , fiet l inonfctijtde Wij ferdraeght het gout.

Dies is (gelijck het fchijnt) het lijfalleen getrout.

Wacrom is dit gebruyck , een fpore tot de feden

,

^Waerom is dit gebruyck gebannen uyt de ftcden ?

Wel , fooje niet te nieuw , of niet te los en zijt

,

Soo draeght het trou-gcmerck gclijckin ouden tijt.

U
Sietdaer leenjonge maeght behoorlijck opgedragen

Aen haer befcheyden deel , met wille van de magen

,

En ouders rijp bcley t. fict daer ! een rechten voet

,

Hoc dat een jonge bruy t een vrouwe worden moet.

De fnoode hnckerny van heymclick beloven

Rijft uy t een gey Ic borft , als uyt een heeten oven

,

't Is raenighmael gemerkt, ten deught gemey nlijk niet

Wat uyt de dommejeught, en fonderractgefchiet. <

Wy zijn hier niet geilnt in 't breede van te fpreken

,

Or tot een lang verhuel hier over uyt te breken

,

Een faecke niette min is weert te fijn bedacht

,

En dient hier voor dejeught tot leere bygebracht.

Een moedigh Edelman i> , die op de Franfche kuften

Had langen tijt gcdreyght een vlote toe te ruften

,

Was nu te mael gereet tot zeylen over zee

,

Nae eenigh rieckend' landt , oftot een gulde ree.

Sijn vader was geruft een ruvmetijt geleden,

Sijn moeder naederhant den eygen pad getreden.

Een fufter , fonder meer , juyft in haer friflchejeught,

Was hem de meefte forg , was hem de meefte vrcught.

Hy fcheen voor zijn vertrcck haer op te willen dragen

Ofaen een trouwen vrient , ofiemant van de magen

,

Op dat het teere pant daer moghte zijn bewaert

,

•Terwijl hy met de vloot de weereltommevaert.

Sy in het tegendeel feyt niet te konncn leven

,

Indien hy fich alleen gaet op de reyfe geven -,

Wil daerom nevens hem gaen dolen over al

,

Waerhem de goede God ter zee geleyden fal.

De broeder evenwel en wil het niet gehengen

,

Maer foekt het vreemt befluyt haer uyt 'et hooft te bren-

Hy dreygt haer mette zee , en alderley gevaer (gen j

Dat uyt de lange reys moght komen over haer.

En des al niet te min hy kanfe niet belefen

,

Dus , als hci immers fchijnt alfoo te moeten wefen

,

Soo voegt hy tot de vloot al wat haer op den tocht

Ofdienftigh tot vermaeck, ofnoodigh wefen mocht.

Soo haeft de goede wint haer vaft begint te ftellen

,

Nerviu a nuptiali digsto ad cor fenetrat. Cellius lii. lo. c. lo. 'viiie Macrob.
Satunutl. ! 7. cap. 1 j.

Apudnos occultje conjuvflifMes , idejf , nonprius apud Ecclejiamprefejfie ,juxtit

fornicatimemjudicaripertclitantur. T^tuü.lih. depuduit. '

Magno ac perpetuo uj'u rerum deprehnifum e/t , rar'o ejfefortunata conjugia qu^e

chncxlum i?itcr jiivenem& p'teUAm courant. L. Fivei.

flSicthetpbccaetvan Keyrer Karcl van den larc i5'40j in de woorden, ko-

tHengemecnlick tot fioareneytide.

i Sietdcregefchicdcniflc voor waerachtig verhaclcby Simon Coulart. /lux

Hijloires admiratles if mtvmahlts de nojire tempf vol. 4. cup. 5. da aféüiom da-
roigUesgTiefvtmentjpumts.

Ën waeyt te zeewaertsin , de ronde zeyfen fwellen

:

/ Een onvertfaeghdejeught , en menigh edelman

Geeft uyt een moedigh hertjlch willens in den ban.

Daer drijft de ftoute vloot, van boven dicke woleken

,

Van onder harde \ loet , engrondeloofe kokken

,

En des al niet te min ,ecn fnel , een fclfaem vier

,

Rijft midden uyt de ftroom , en treft hetjongedier.

Een van de friftejeught maeckt door bedeckte loncken

,

Door brieven, ftilgcfpreck, en duyfentminne-voncken.

Dat hy de befte plaets in hare gunfte wint,

Dat hy de meefte gunft in haeren boefem vint.

Noch is 'et niet gcnoegh , hy weetfe daer en boven

,

Door fonderling beley t , hem trou te doen beloven ,

En onderdeion fchijn (gelijck het veeltijtsgaet/i

Soo glijt de lofi cjcught in noch een ander quaet.

De macn heeft haeren loop nudrymaelom gereden

,

Sietdaer een vrecmr gefwel aen haere teere leden >

Sy die voor defen was fris , hiftigh , gau , en knaps

,

Is flecw , en by fter meeps , en uyttermaten quaps

;

Sy geeuwt, en fpickt, en fpout oock aen den dis gefeten,

Daer ifie dickmael flau , en dickmael fonder etcnj

De Ridder , die het oogh heeft eeuwigh over haer,

"W ort j ick en wee' niet wat , wort alle d ing gewaer.

Hy gaet haer fach rjens aen , en ftelthem om te vragen

,

O ft haer het enge fchip , of haer de ftuere vlagen

,
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Of haer de vijfe reuck , of harde fpijfe quelc

,

Of waerom datfe braeckt , of acn de leden fwelc.

Rofette «ere beflaen ; nu fiet men haer bederven ,

Nu blofen als een krieck i hy vraeght 'et anderwerven ;

Sy , die het ongeval niet langer helen kan

,

Se\t datfe fwanger gact , maer by een echten man.

Hy , om het rechte kloen van defen draet te krijgen

,

En geeft haer anders niet , als koeck en ioete vijgen ,

Hout alle klachten in , en Iklt hem wonder koei

,

Op datie fonder fchroom fou melden haeren boel.

Rofette , midts de faeck wort lachtjens opgenomen

,

Verhoopt in korten tijt tot hacrcn w enfch te komen ;

Dus Ipreecktfe luftigh uyt , en met een vollen mont

,

Wie in haerjeughdigh hert foo diep gewortelt ftont.

Haer broeder treurt, en fwijght. De fchepen ondertuifen

Gacn foecken verfchen drank,om haren dorft te blulfen,-

En , nae een klacre lucht , ontdeckcn feker lant

Met aerdigh boom-gewas vcrciert aen alle kant.

Een ieder is verblijt , en , moede van de baren ,

Gaet ftellen zijnen loop om nae de kuft te varen

;

Matroos is in de weer , en foeckt den eerften dagh

Wat dat 'er voor een volck het landt bewoonen magh :

Men vint geen menfchen werk.maer niet als w ilde dieren

Die ftout en fonder angft ontrent den ouver fwieten , .

En woelen over hoop. men tijt 'er op dejacht

,

Dies wort 'er menigh wilt de fchippcrs toegebracht.

Te midden in het wout zijn klai e water-beken

,

Die van het hooge landt tot in de daien leken

,

Daer gaen de gaften heen , en vollen menigh vat

Met freuvt , en aert-gewas , en met het vciiche nat.

Rofette boven al , gants moede van de ftroomen

,

Gaet nemen haer vermaeck ontrent de groene boomen

,

Verkieft een gave fchors , en Ichrijtt met evger hant

,

In (fijt vun die hetjpijt , Rofette mint Galant.

Galant in tegendeel brengt fich en haer te lamen ,

En maekt een mengcl-moes van twee verfcheyde namen.

En fnijt 'et over al ; foo dat het groene wout
Veel ftreken van dejeught.veel minne-teeckens hout.

't Is al genoegh gemak , men gaet 'er fich bcrevden

Om uyt de verfchc lucht , en van het landt te Icheyden j

Maer als het jonge paer fou varen nae het boort

,

Soo trect de Ridder toe,en ipreekt een heftigh woort :

En pijnt u , jonge-laf , niet in den boot te komen

,

lek hebbe defe maght u heden at genomen ,

Mijn fchip is u ontfeyt j en ghy misbruvckte maeght

,

Die uwen hooghften fchat ontijdigh hebtgewacght

,

G aet vrv met uwen pol , gaet in de groene daicn ,

Gaet vry u tlim bedrijfop alle boomen malen ,
^

U vonnis is oevelt : ghv fult van nu voorracn

Hier loecken u vermaeck , hier eeuwigh dooien gaen ^

Ghy hit uvt domme lufl: , en tegen alle reuen ,

Ghv lijt op evgen raet in dit bcjagh getreden ,

Voltreckt het nu alleen , en oetïent u gedult

,

En fiet hoe ghy voortaen u fiecken redden fuhr.

Hier moet u woonplaets zijn.hier mcugdy ganfche nach-

V^erflijten in de vreught van dwafe minne-klachten^ (ten

Gaet boet u kriele iuft in dit onecrlijck fpel

,

En maeckt 'et fooje rrfeught.en vaert voor eeuwig wel.

Soo haeft zijn reden end , hy doet hun wapens langen

,

Hy geeft hun jagers tuygh , om alle wilt te vangen ,

Mufketten , vogelroers , kruvt , lonten , hagel , loot

,

En ander kleyn beflagh , tot voor-raet van den noot.

Strax roevt daer op het volck tot aen de groote fchepen ,

En geeft den boot een touw om nae te mogen fle'pen -,

Car>]uginm iiocnt , hocfrttexit nomint culpnm, Virg.
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Strax vallen op een ry de feylen van de ree

,

Strax is de ganfche vloot te midden in de zee.

Daer ftaet het jonge paer verhart gelijck de keyen

,

Vol druck , en evenwel niet machtigh om te fchreyen

,

Niet machtig om een woort te brengen uvt den monc.
En echter door het leet tot in de fiel gewonr.

„ 't En is maer kleyn verdriet , dat met geduerigh klagen

„ Weet iemant, die het hoort, lijn fmerte voor te dragen ;

„ Gemeene droefheyt kermt , maer al te diepen leer

„ En vint geen open mont, geen fucht of tranen mee
Nae dat de koude fchrick een weynigh is geweecken

,

Beginnen aen de vrou de tranen uvt te breecken

,

Sy geeft haer acn de zee,fy maeckt een hoogh geklagl

Sy roept haer broeder acn al watfe roepen magh.
Och broeder , om de borft by my en u gelogen ,

Och wort doch nu eenmael in mijn verdriet bewogen ,

Of , foo het u belieft dat ick verloren blijf,

Soo neygt toch eens het oogh ontrent een fwanger lij-

Heb ick den doot verdient door onvoorfichtigh mallen

Ey laet het kleyne fchaep niet in de ftraffe vallen

,

Doot geen onnoofel kint
,
geen ongeboren dracht, ,

Die niemant eenigh leet oyt toe en heeft gedacht.

Siet ! als een fwanger wijf heeft eenigh quaet bcSrevcn

,

Dat haer naer rechten maeckt onweerdOgh om te leven

Sy wort noch evenwel niet tot de doot geleyt

,

Tot fich het teer gewas van haere leden icheyt.

'k En eyfch geen langen tijt van fes of feven jaren

,

Maer flechs een korte wijl om in verdriet te baren

,

Had ick het foete dier maer eenmael op den fchoot

,

Ick gaeve met 'er daet my willigh aen de doot.

Ick gaeve , naer.het viel , mijn leven uyt te bluffen

,

Indien ick maer een reys mijn vrucht en mochte kuflen

En , foo men dan het kint niet vaderloos en liet

,

Het ging my fo het mocht, 'k en voelde geen verdriet

Doch loo ick geenen trooft hierover kan verwerven

,

Laet menfchen evenwel van menfchen handen fterven,

Waerom valt harder ftraf op ons onnoofel bloet

,

Als oock het fpitfe recht aen rouwe boeven doet e

Waerom word' ick gefet als fpijfe voor de beeren ?

Waerom fal eenigh beeft mijn weerden man verteeren ?

Waerom ons alle bey ? en even dat 'er reft

Gaen liepen tot behoef van zijnen wreeden neft i

Waerom fal doch een fwijn met vreefelicke tanden

My vacren in het lijf, tot aen de teere banden

,

Daer op mijn lieve vrucht ( ellendigh fchepfel ) ruftj

En koelen , even daer , zijn onverlaede luft ?

Doet recht na fchips gebruYk,tcn fal my niet verdrieten

Laet vry een vinnigh loot in defen boefem fchieten

,

Hangt die mijn hert befit te midden aen de ree

,

En fmackt het teere fchaep by ftucken in de zee ;

De doot is geen verdriet , ick kanfe jae verachten,

Maer feecker van de doot den flagh alleen te wachten

,

Ach ! dat is 't dat de fiel in helfche pijnen ftort

;

Nu doot mv , wie het luft , en maeckt de oi jne kort.

Mijn broeder is gegaen , maer flechts om my te proeven

En niet tot ons bederf j mijn broeder is gegaen

,

Niet als in ware daet , maer uyt een loofe waen :

Mijn broeder heeft van outs en van zijn eerfte daegen

My veel te goeden hert en jonfte toegedraegen ,

Hy is van fachten aert , en van een edel bloet

Dat aen een fwacke vrou geen fmaet of hinder doet

Hy fal noch eens het roer naer onfe ftrande wenden

,

Of iemant met de boot hier aen den oever fenden

,

Ey keer dan , broeder keer , ey keer nae defe kuft

,

Wy zijn eenoegh gefttaft voor onfe domme luft.

^
Dl
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Dus ftact de jonge vrou , met cwijftcl ingenomen ,

En ftar ooght op de vloot, nu {chijnt 'er iet te komen
Dat op het water hvectt , en nac den oever Ichict

,

Macr, nae een lang gedult, cylacen ! weder niet.

De droeve nacht genaeckt , de (chepcn zijn verdwenen j

Dacr is geen hope meer, hier baet noch anglligh ftcnen ,

Noch kri)l"chcn, Icyt Galant, en grijpt een Itale bijl

,

En gcetf hem in het bos, en kapt een lange wijl.

De vrou, terw ijl de man is bclich in het hacken ,

Komt mede tot het wcrck , en raept de groene tackcn ,

En llccptle dacr het dient, en tmimcrt in het fant

,

Hacr cerrtc mcclter-lluck, een groene ledckant,

Dacr leyt het lieve pacr, niet Ibnder grootc forgen ,

Gedoocken in het loof tot acn den rooden morgen ^

Rolctte roept om hulp, Rolctte leyt en beeft

,

Oock van het minde blat, dat in de boden iWceft.

Soo hacll de fonnc rijll, ftrax weder aen het houwen ,

Strax alle ding bcreyt om dacr een huys te houwen ,

. Een huvs van lichte itof, gelijck een herder fielt

Die met het witte vee gact dooien op het velt.

<!<• lijck het ecrfte pacr, uyt Eden weghgedreven

,

Moed fondcr huys-kateyl fich in den huysraet geven

,

Moed millcn iijn geluck, moed miden djnen Gcd

,

Moed braedcn fonder fpit, en deden fonder pot:

Soo is hacr gants gedel. de kamers fonder fctel

,

De koctfen fondcr bed , de keucken fonder ketel

,

De deuren fondcr dot, de folders fonder balck

,

De vloeren fonder deen, de mueren fonder kalck.

Den honger niet te min ontduyt haerjonge magen

,

Des tijt Galant te werck , en dek hem om tejagen

,

Hv fchiet, en wacr hy komt, hy treft gewende kans ,

Hier eenigh vluchtigh hert, en dacr een wilde gans

;

Al wat het bos bewoont blijft dttcn, fonder fchricken

,

Of fchoon hy met het roer daer op bedaet te micken

,

Het wilt is met de pijl, of van het loot gefchent

,

Om dat 'et noch de lid der menfchen niet en kent.

Hy komt dan met de vangd op lijnen hals geladen

,

En wou, indien hy mocht , zijn hollen buyck verfaden ;

Rofettc fchort haer op, en dient hem tot gerijf

Als vrou.als kamcr-maeght.als kock,als vuyl-jongwijf.

Als ick en weet niet wat. hacr jorfcrlickc leden

,

Die noyt het minde wcrck het gantfchc jaer en deden ,

Die paden op den diend, die moeten uyt de mou

,

Die worden vet en vuyl ontrent een Iw arte (chou.

Dit gaet noch lbo het magh , macr nae de negen maenen

Vermeerdert haer verdriet en voFdert nieuwe traenen ;

Rofctte wcrt gcquelt met koorts en droeve fucht

,

En , naer het diepde Icet , liet daer een kleyne vrucht i

Geen vrocvrou,geenbehulp,gecn vriendé, geen geburen,

Geenvoor-raet voor het kint , geen windels otte luren ,

Geen wieg.gec bakermat,geen kruyt, geen kinderwijn.

Niet dat het kraem gclijckt, als dcchts alleen de pijn.

Hoe daet Galant verdek ! hy weet niet wat te maecken

,

Noch wat 'er dient gemijt, noch wat hy moet genaccken,

Hv is geweldigh bang, nu kout, dan weder heet

,

En fchier uvt ieder hair ontdact een druppel iWeet

:

Noch moet hy aen het werck, Ichoon bijder onbedrevcn,

Hy moet het teere kint zijn eerde windl'el geven ,

Hier vint hy dit en dat, daer grijpt hy uytten hoeck ,

Een afgefcheurdc det, een afgelletcn doeck.

Galant die doopt het kint, en geeft het zijnen zegen ,

Galaiit die bedt de vrou, foo haed fy is gelegen
;

Galant was die de vrucht in lijnen fchoot ontdng ,

Galant is kinder-meyt, Galant is alle ding.

De moeder onder dies begeeft hacr om te poogen ,

Is 't doenelijck, hacr vrucht met eygen bloct te foogcn

,

Y T.

Sy leyt het weerile pant gcduerigh aen de bord

,

En noch en wcetle met te leden zijnen dord.

Eylaes, de rouwe kod van appels, wilde peeren

,

Van wortels en van kruyt doet haere jeught vcrtceren

,

En al het logh vcrgacni foo dat het tecre kint

Niet als een dicke fucht in haere borden vint.

Al weder nicu verdriet, het wicht begint te quijnen

,

Gelijck men menighmael een lampe iict verdwijnen

Als haer het vet ontbrecckt. de daep, de lange daep

,

Komt uvt haer duyder hol , en treft het jonge fchacp.

De vader, ichoon bedroeft en aen het hert gcdagen ,

Meer als zijn krancke liel kan in den boelem dragen

,

Toont echter kloccken moet,oock midden in den rou.

En Iprecckt gelijck een held,en trood de fwacke vroiu

Macr , liet 1 wanneer het vyer in engte wert gedrongen,
Soo komt 'et naderhant te feldcr uytgefprongen

,

En fcheurt al wat 'et raeckt ^ Gallant is al te teer

,

Gallant die geelt 'et op, Gallant en is niet meer

,

Gallant die wort een lijck. wat kond, of klocck'e vonden.

Wat Ichilder, ot pinccel, wat pennen, ofte monden
Sijn machtigh,nae den eyfch te brengen aen den dagh
Wat druck Rofctte fchept uyt delen donderdagh i

Sy noemt den hemel wreet, fy roept dat hare plagen

Gaen boven alle maet, en niet en zijn te dragen

,

Sy daet haer teere bord, en vult, in delen noot

,

De bodbn door gefchrcy, met tranen haren fchoot i

Sy kud het doode lijf om hacren geeft te laven ,

En wend dat eenigh menfch haer mede wou begraven

;

Maer al het droef gebaer vermeerdert haer de pijn ,

Want lïet ! het nietigh vleefch dat wil begraven zijn.

Sy kied een eycken boom, die boven al verheven

Het fop van haer geway had in de lucht gedreven ,

Sy fpit met alle macht, en maeckt dacr in den dijck

Een grafvoor haren vrint,een woonplaets voor het lijk.

Sy moet, ellendigh wijf ! met eygen handen delven

,

Sy vreed het doode rif, maer overwint haer felven

,

Sy neemt 'et in den arm, fy diert 'et met 'er hant

,

Sy kud het noch eenmael, en graeft 'et in het fant.

Vacrt wel, mijn ander Ick, mijn lief, mijn uytverkoren

,

Mijn trood.mijn eenigh heylioch waer ick noyt geboren.

Och had ick noyt geleeft , och waer ick noyt getrout

:

Soo waer ick niet alleen in dit verdrietigh wout.

Wie fal ick tot behulp in defen noot gebruycken ?

Wie fal mijn open mont, wie fal mijn oogen luycken ?

Wie fal, wanneer ick derf, aen my rampfaligh wijf.

Wie fal een weynigh dofs my droycn op het lijf ?

Wie fal op mijn verfcheyd met ongevcynsde tranen

My trooden in der noot, en tot gedult vermanen i

Wie, als mijn koude tong de Ipraecke wert belet

,

Wie fal tot mijnen trood beduyten mijn gebet ?

Och: niet een eenigh mcnich: alleen de fchorrc meeuwen
Die fullen om het lijck gcduerigh komen fchreeuwcn ,

En pijpen hacren lang; die fullen onder een

Hen voeden met het vleeich en fpringen op het been.

Of, als de ducre zee lal langs hoc hooger woelen

,

Dan lal midchien de droom my van den oever fpoclen ,

Mv drijven in het diep, my jacgen overal

,

Soo dat ick in de ruil geen rude vinden fal.

Ick ben, tot mijn verderf, als balling hier gebleven ,

Een balling nae de doot, een balling in het leven

,

Ick ben (dat ieder een acht voor de meede ftraf

)

lek ben, oock nae de doot, een balling van het graC

Men feyt, dat in het wout zijn duyfent vreemde dieren .,

En leeuwen bijder wreet, en ongetemde dieren ,

En fwijnen fel-getant, en tijgers nimmer-fat

,

En draecken vol fcnijn, en, ick en weet niet wat i

IckM
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Jck hoore van het vólck 3 ick hoore dat 'er hayen

Verkeeren in het diep van defe ftey Ie bayen

,

ten y fehjck gefpuys , dat oock met eenen beet

Geheele lijven ichent , en gantfche menfchen eet j

Och ofmy dat geluck noch heden moght gebeuren

Dat my toch eenigh beeft aen ftucken quame fcheuren

,

En Hoeken in het hjf , al leed' ick groote pijn

,

Ten minften deferomp fou dan begraven zijn

;

O I dat geeji teere maeght haer meer en laet bewegen

,

Ten dienfte van het vleefch, een dwafe vreugt te plegen.

Och ! dat geenjonge vrou met onbedachten fin

Haer ftelle biiytenraet , haer fncUe tot de min

>

Ö I dat de foete jeught haer leere wederhouwen

Van fonder vrienden raet op eygen-fm te trouwen 3

En dat om mijn verdriet ; ó ! dat de foetejeught

Haer v/achte van de lufl: , en fchicke tot de deught.

Eylaes 1 het kleyn vermaeck is in der haeft verdwenen

,

En wat 'er naemaels volght is leet en droevigh ftenerf

,

Soo draey t het los geval zijn ongeft.idigh wiel j

„Wat aen het vleelch behaeght , is pij ne voor de ziel.

Dus gaet de droeve vrou by naeft geheele dagen

Nu in het dichte bos , dan aen den oever klagen

,

Maeral haer droefgeklag en doet gee;n andervrucht,

Als dat een holle rots haer fomtijts tegcn-fucht.

Siet daer een eenigh menfch in defe woeite kuften

!

Siet daer , verblindejeught , wat uwe dornme luften

Verwecken voor gevaer , wat Hefdes bitter foet

Al vreemde flagen brengt , en droeve fteken doet.

Rofett e nu bedaert , en naerder tot de reden

,

Verfoey t haer fotte daet , en offert haer gebeden

,

Bidt Godt in aller ernft,indien het wefen mag,(klagh.

Dat eenmael noch een menfch magh hooren haerge-

Ick hebbe mijnen God voor hart en wreet gefcholden

;

Maer neen , my is het quaet, gelijck het dient,vergolden:

Offchoon ick eenigh ben , en leve fonder vrient

,

Ick hebbe defe plaegh in volle maet verdient.

Ick hebb'juyt enckel luft ,
gefelfchap aengenomen

,

En hierom is het leet van Gode mygekomen -,

Gefelfchap was de wenfch van mijn verblinde jeught:

Ku ben ick hier alleen , en buyten alle vreught.

Ick hebbe fijn geficht , dat niet als minne-ftralen

En liet uyt fij n gemoet ontrent my nederdalen

,

Sien mcken overdwers , fien drayen om endom

;

Dat was de lefte lonck van mijnen bruydegom

.

De mont , de foete mont , die met een aerdighjocken

My voortij ts was gewoon tot lachen uyt te locken

,

Ismycenfchrickgeweeft. ó wat een vreemt geluyt

!

Hy fchooft ot aen het oir , en blies het leven uyt.

Hetlijfjhetkloeckgeftel , dat met geftreckte leden

Quamftaegenonvermoeyttot mijnen dienft getreden

,

Heeft my het droeffte werck ten leften aengebracht

,

Dat oyt ellendigh menfch voor defen heeft bedacht.

Ach ! die geboren fcheen om mijnen geeft te laven

,

Moeft ick ellendigh wijfmet eygen hant begraven j

. Denckt wat een droeve kou my op de leden quam

,

Als ick in defen arm fijn koude leden nam

,

Sijn koude leden droegh, fijn koude leden kufte,

Sijn koude leden groef ach ! hy is in de rufte

,

En wacht op fijnen God. maer ick , eylacen , ick

^ Ben in geduerigh leet , en in geftaege fchrick.

N u God heeftm y gewont ; hy kan my weder heelen

,

Hy falmy , nacrhet quaet , het goede mededeelen j

Hyleyttot in het graf, tot aen de bleeckedoot;

Maer, die ophem betrout , die ley t hy uytter noot.

Dus gaet dejonge vrou met onvermoeyde fchreden,

' Geduerigh op den duyn ofaen den oever treden 3

Ofvint haer menighmael ontrent een hooge klip

,

Op hope datfe moght vernemen eenigh fchip.

Godt heeft 'et foo beltiert,dat,naer een angftigh peylen^

Niet verre van de ftrant twee fchepen komen feylen >

De Franfche lely-fchilt , diein de vlaggen ftaet

,

M aeckt dat de fw ackc vrou tot aen het water gaet

,

Tot in het diepe rent fy maeckt een feltfaem baken

,

Nu van haer opper-kleet , nu vaneen linne-laken -,

De fchippers zijnbeweeght -, de boot roeyt na dew al i

Daer hoort hetFranfche volck haerdroevigh ongeval.

Maetroos , uyt dit verhael , verfoeyt die felle nepen

,

Ontfangt de fwacke vrou , en voert haer aen de fchepen;

Daer wort haer van het volck van eerften aen gefeyt,

Hoe dat haer broeder fterf, enwaerhetlichaemleyt;

De vloot doet haeren loop , en door bequame winden

Weet in een korten tijt de Franfche kuft te vinden

:

Rofette gaet te land , en danckt den goeden God

,

Woont in haer vaders erf, en op haer broeders flot=

Doch , fchoon fy naderhant tot eere wert verheven

,

En datfe ruym genoegh magh in de werelt leven j

Des echter niet te min foo is de jonge vrou

Niet foo gelijckfe was , niet alfle wefen fou

:

Daer is , 'k en weet niet wat , een ongevoeligb wefen

,

Daer is een domme fuchtinhaer gelaettelefen

;

Geen luft, geen foete min die haer het herte wint i

Sy leefde fonder lief, en fterreffonder kint.

Laet dit een fpiegel zijn voor onbedachte finnen

,

Die , buyten vrienden raet , haer ftellenom te minnen j

.

Men hout dat felden maeght in rechte vreughde leeft

Die , uyt een luchten fin , haer trou verquackelt heeft.

„Siet ! als fich eenigh menfch laet tot de luften drijven

,

, ,De korte vreught verdwij ntjhaer vuyle fmett é blij venj

3,]V^aer krijgt 'er iemant lof,door fweet en ftrenge pijuj

„De moey teneemt een end', de lof fal eeuwig zijn.

Nu weder tot de bruyt. Ontrent de bruylofs-dagen

Soo doet de bruydegom aen zijn geminde dragen

Gefmijde voor den arm, en edel hals-cieraetj

Wel naer hetout gebruyk, maer dikmael fonder maet.

Leert , eerwy vorder gaen, leert eenmael, jonge luyderi

,

Leert al het moye tuygh tot goede feden duyden

;

Daer is niet eenjuweel , datu de bruyioft geeft,

Dat niet tot uwe leereen foet bedencken heeft.

DIAMANT.
T Aet ons het gantfe kraem eens naerder overmercken^

-*-^Het fal miffchien de bruyt ten goede konnen fterkertj

Wel aen , het eerfte ftuck , het groote bruylof- pant

,

Dat is meeft over al een helle diamant.

Wat feyt ons ditjuweel ? het is van outs te lefen

,

En 't wort oock heden felfs gelooft alfoo te wefen

,

Dat hier noch heete vlam , noch yfer hinder doet

,

En even dat de fteen ontlaet in bocken-bloet.

Het weerde trou-verbont , dat niet en is te breken

,

Wort metten diamant te rechte vergeleken.

Wel aen dan,jonge bruyt , en wie te famen paert j

Mijt alle flim bejagh en vuylen boeken aert.

Indienuw loflejeught wil elders henen dwalen

,

Soo laet u fedigh oogh in haeften nederdalen

Ontrent dit reyn kleynoot,enfegtin u gemoet,

Van hier onaerdigh flijm , vergiftigh bocken-bloet;

Van hier verkeerde luft , die niet als fnoode vlecken

Wilt over onfe trou en onfe fiele treckcn

}

Door u wort echte vreught verandert in verdrietj

Van hier onguere fucht, u lucht en dient 'er niet.

Ghy weder , deftigh man,befit uwjonge leden

In kuvsheyt , ware trou , in onbefmette feden

,

F tcr^
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Verpant u ganfche min aen uwe bed-genoot >

En bint u loiTcjeught alleen aen haeren fchoot.

De rijcke diamant , een princc van de ringen

,

Het puyck jcn hooft juweel \ an alle Iclioone dingen

,

W^'ert in den ouden tijt , en heden bygebracht

,

Tot lecrc van gcdulc , en rechte manne-kracht.

Ghy prince van het huys moet deien iteen geliickcn

,

Lactdaerom alle tijt in uwc leden bhjcken

(Godt geve wat 'er koomt geluck oftegenfpoct

;

Een Chriftelijck gedult , een mannchjckgemoet.

Doch foo het boeken bloet , en lijn verhole krachten

,

Gaet tegens u geloof, en boven u gedachten

,

'kEn wil omdif gcheym niet treden in denftrijt

,

Noch tegen u bt grijp , ncch voorden ouden tijt.

Dit wort , oock hedenfdaeghs ,
geilen aen alle kanten

,

Dat niet als diamant en fchuert de diamanten

,

En dat noyt ditjuweel tot rechte glans en raeckt

,

Dat nietmetditjuweel gelat en isgemaeckt.

Hier uyt foo mach het lijn dat veeltijts dele i eenen

Sijngaven voorde bruyt, wanneer 't de vryers meenenj

JSiet beters ,jonghe vrou, en ciert den echten bant

,

Als dat ghy leeren meught van uwen diamant.

Siet ! die een weerden vnent wil tot de liefde trecken

,

Die pooge fijn gemoet tot lieven op re wecken

:

Lieft uyt een volle fucht , die tracht te fijn gemint -,

N iet dat de liefde meer als vafte liefde bint. ^

K O R A F L.

HEt lieffelick korael. een draght vafijonge dieren

,

Is even voor de bruyt een regel van manieren >

Want fiec I als defe plant' in diepe kreken v aft.

Dan ille duyfter-groen , en van een weecken baft

:

Macr eenmael uytte gront , en van de ftecl gefcheyden

,

Soo gaet de ganfche fchors haer anders tocbereyden >

Want 't geen was foadcrglans. en uyttermaten facht,

Wort tot een fchoone verw , en vafte ftof gebracht.

Des kan het nieujuweel veel ongematken helpen

,

Het mackt een vafte macgh, en weet het bloet te ftelpen,

Het ftijft het fwaeke breyn , en zijnen kouden vloer,

En is noch boven al dejonge kinders goet.

Hoort , vryfter , teer gewas; dieeertijrs waert verholen

Ofin u ouders huys , ofinde franf*. he Icholen

,

Naerdien ghy door den man komt in het open licht

,

Soo toont nu beter glans , in defen nieuwen plicht.

Ghy waert van weecken aert en tangc r in de leden

,

Ghy waert van rauwe ftof, en groen in uwe feeden

,

Ghy laeght,als in de nacht,ftil,duyfter londer naem,^

GeweldighonbewLift , in velen onbequaem

:

Kom*- nieu gepluckre fpruyt , verandert u manieren

,

Weeft he) Ifaem in de mont , leert wacke linnen vieren

,

Weeft eerbar van gelaet , van tong en hert j kuys

,

Een trooft voor uwen manjeen moeder voor het huys.

P E R E L.

INdien ghy, boven dit ,vint onder uw juweclen

Des oefters reyn gewas , dat kan u m .dedeelen

Niet zijnen glans alleen ,totluft vanu geficht

,

Maerwiiftde maegdenaen de rechte vrouwe-plicht.

Daerkoomt een foete glans uyt ditjuweel gefchoten

,

Soo lang geen amper nat daer op en w ort gegoten ;

Maer koomt 'er eenighfuer dat aen de perel bijt,

Soo gaet het ft hoon juweel zijn ecrfte luyfter quijt.

Niet voor het reyne bed, niet voor het wettigh trouwen,

Niet fchoonder in hetoogh , niet boven echte vrouwen

:

a Mitttndifdosadumantesfunt adamatites

Solo adAmante foltt dttrum adamantti F'tber.

Ouwen. lib.cpigr. i.

b Dc Griecxrchcmaeclidcn begonnen ccrft h.ire jaren te rek^cnen van haren

troujjgh , ah ofle cünceVft hadden beginnen te leven. Plutarch.

Y T.

Maer door een wrangen acrt verdwijnt de fchoneglansj

Een wijfvan ftueren aert een plage \ oor de mans.

R U B Y N.
T Ndiender ecnigh lid beladen met rubijnen

•*l,aet oy t zijn edel root van uwen vinger fchijnen

,

Soo let op defe verw , het is een eygen deught

,

Een cierlel voorde bruyt, een fchanfe \ oor dejeught-
Wat immer met befchcyt in vrouwen wort geprelen
Dat is een fedigh oogh , een ftil , een eerbaer wefen>

Een fegel van de tucht , een onverbroken bant.

Een fegen uytrer aert de vrouwen ingeplant.

Men hout 'et voor gewis dat midden in de baren

Een vrouw, oock nae de doot , haer eere kan bewaren

}

Wantal waerfchaemtewoont, fchoot, borft,enteere

mont

,

Dat keert hem van het oogh,en geefthem na de gront.

Maer komt 'er eenigh man met doode leden fweven

,

Die plaghhet gantfche lijf aen yder bloot te geven -,

\Vantjnae de kiinfte leert é voor de wacrheyt fchrijft,

Men vint dat onfe romp meeft op den rugge dnjft.

Weet dan u doode nfde leden om te trecken

En fonder eenigh kleet u fchaemte toe te decken j

^'erfegelt, j( inge vrou , verfegeltuwen fchoot j

U fchat , en befte pant , dat is het eerbaer root.

Hoewel ghy dickmael zijruyt aller menfchenoogen,
AVilt des al niet te min u ftil en fedigh toogen -,

Wort noyt cmmatigh ftout , ofbuyten reden vry,

U fchande wortgefien, al is 'er niemantby.

S A P P H I R.

TNdiender blaeu fapphir , den hemel vergeleken

,

-'•Mocht in hetkunftigh w erckvan uwe baggen fteken

,

Het dient u , jonge bruyt , het dient om u gemoet

Te trecken uytte ftof, en naer het hooghfte goet.

ESMERAUDE.
TV /TOcht oyt eenjonge vrou een cfmeraude dragen

,

•^ -^ Het dient haer tot behulp van luften uyt tejagen ;

Men hout dat defe fteen in hondert ftucken fplijt

,

Wanneereen geylevrou haer eere niet en mijt.

A G A E T H.

TNdicn men recht gebruyckt den luyfter van agathen,

-•^Het fal hetjonge paer tot vrede konnen baten -,

Men leert gevoegfaem zijn ook van een harden fteen,

Uyt fop verfcheyden verw gedommelt onder een.

AMETHYST.
TSiemant aen het lijf verciert met amethyften,
--Het leert eenjonge vrou haer dingen niet te quiften

;

Om dat 2ijn aerdigh bleyck,dat naer het roodegaet.

Vertoont gelijck een beelt van rechte middel-maet.

Dan iemant fal mifllhien uyt dit beginfel meenen

,

Als of ick bond de deught aen ótït rijcke fteenen.

En dat ick grote kol i ofnut , ofnodigh acht

,

Op dat eenjonge maeght rer eere fy gebracht.

Neen ,
jonge luyden , neen : de deught is niet te planten

Noch in het fiit kcr- fpel van groote di.mianten ,

Noch in het edel licht van perel ofrubijn

,

De deugt heeft meerder glans daer gec juweelcn zij nj

De deught haet allen pracht, men gafin ouden tijden

Maer ringen fonder fteen , en ront aen alle zijden , a.

En even dit gefchenck nae zijnen aertgeduyt

Is nu tot goede leer , en dienftigh voor de bruyt.

a DeitnnulofponfétdandoiriUiusinventionevide Pofyd. Hrg. lih.i. cap. ii.

de Inucvt . rer- Plin. eum Homtrtu nullam anvulorum nien:ioiiemf,;ciat,putat turn

anmtlos in ufu nonfutjft ; At cuvi Judas aimuU ufiuJit ppioris gratia in Jhamar
Clip. 58. Gen. qiiod trecentmn ^ eiuinquaginta artnot nntt (xcidium Trcjamtnt

ctnti^it yHimhallucinari pnltt.
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Een ringvan enckd gout , flecht , effen ongefcheyden

,

Niet prachtig, niet verdeek met fteenentullchen beydé

,

Roept als tot onfe bruy t , bewaert het weerde bont

Geduerigh even recht ,
gediierigh even ront,

Geduerigh ibnder end. wie heeft 'er niet gclefen

Dat jaeeen rond beworp heeft eertijts aengcwefen

Yet , dat geduerigh blijft ? en liet de ronden draet

Wort heden nochgebruyckt ontrent den echten ftaet,

Ickmeyn', opdefengront. laetop de doffe mereken,

Diefaloock onfe maeghtin reyne feden ftercken

,

Dewijl die nimmermeer door roeften wort befmetj

Het gout, al wort 'et out , blijft echter even net,

Blijft echter even reyiij en zij n gelmijdigh buygen

Kan even onfe vrouw ten vollen overtuygen

Dat fy van haeren vrient het weerde pant ontfing

,

Midts datfe buygen fou gelijck als deien ring.

Daer was geen andergour aen haere gantfche leden

,

Alsflechs het ronde perck, haerdienftighin de feden,

Maer 't gunt was voor de tucht en voor het huys be-

ls, laes I in onfe tijt verandert in de pracht, a. (dacht,

Noch was een ander eeuw in defe faecken wijfer

,

Die fchonck de bruy t een ring alleen van enckel yfer

,

Dat was gelijck gefeyt dat haer gcfette trou

In liefde met verdragh , geduerigh wefen fou. b

Ten wort dan niet vereyft ,om wel te mogen leven

,

Voor eenigh dierjuweel zijn penning uyt te geven >

Al wat het quilligh volck in defe iaecke doet

,

Is weelde , fotte pracht , of enckel overvloet

.

De bruyloft kan beftaen oock fonder moye dingen

,

De trouwe , fonder gout ; de vrouwe fonder ringen

:

De perelsom den arm en al het hals-cieraet

En zijn de ftijlen niet daer op de kamer ftaet. e

Twee herten eens gefint , door reyne min gebonden

,

Sijn al de werelt deur de rechte bruy lof-gronden

,

De waere liefde woont oock daermen niet en geeft

,

De waere liefde blijft , oock daermen niet en heeft.

Hoort eenmael foete maeght , die niet en hebt te deelen,

Hoort vryfter , niet geciert met hant en hals-juweelen

,

Setmaerinu gemoet Vv'at hier het gout beduyt

,

En fiet , oock fonder meer, ghy zijt een weerde bruyt.

Het gout is maer een romp , en wat de lieden achten

Beftaet in lolle waen , en dingen fonder krachten

,

Daer is een innigh merck , een nutter binne-keeft

,

Ghy laet het plompe lijf; de kracht is in den geeft.

Du? wie ghy wefen meught , en laet u niet gcluften

Met al te grooten koft u laeckcn uyt te ruften ?

Het treckt een vreemt gevolgh , wanneer een moedige

wijf

Hangt als een gants beftcrf aen haer uytwendigh lijf.

„Wie druck , cftegenfpoet , en alle quade vlagen

, jWil met een fedigh hert geduerigh Iceren dragen

,

,,Die maecke dat de geeft hem ftelle defe wetj

„ Een tafel niet te breet , een keucken niet te vet

,

,,Kateylen niet te veel , of kcurlick boven maten

,

jjEen kleet van goede ftof , niet prachtigh uytgelaten

,

a 't Is een te merchn dat hier voormaels de ringen aen de vrouTve» wordenge-

gcven niet om haer of te proncken , nit'.er om datfe daer mede "verfegelen Jouden

't genefy in het huys -wilden eervaren en toegefloten houden. Annuhu uxori dnba-

ti'.r , inquit Clement jilexand. infadag. lik l- cap 1 1

.

7ton orvatusgratia , fed ut

ebfignaret qH£ domt eratit. A:irum, mquitTertull. de cultu ficm. t. nul/a memlira

7iorantpïieterumc'imd'giti<m , quemfporifai appignorajfet pronitho annulo.

b Tempore Plinii ferrciu ammlM finegernma reij!7nplidtatem judicabat , ma-

teria ad conjiatttiamjbeffabat ,forma adresperpetuitatem. Cypr. traB. deSponf.

e. ^.Plw.lih.-^l. c-tp^ I.

c Ringen en diergeli-cke troii-panden en zijn niet van de eygenfchap des h:tr>e-

lijch , het wekk mi: fdien oock fonder de felve wel kan befaen. yimittlu! , & pmi-

iia ,nonfunt defubfantia mi'tmnonït. Thnfcus C.ird condiifl^l. Non monili-

Itu.fedmoribiis.

Het Franfche fpreeckjfoort feyt wil , Anncau en main, honneur en vain.

Y T. è^

, ,Geen huys , ofhuysgefin , als tot een nut gebruyck,

„Geen v^eyer aen het oog,geen flave voor den buyckj

,,Een mont die lecker is,een borft tot pracht genegen

,

, , Sij n kanckers in de beurs , en eters van den legen
j

,,Want alsje nu en dan in nootgedrongen zijt

,

„Soo valt 'et dubbel hart te leven nae den tijt

;

,,Maer diehem kleyngev.'ent,alkomthy fchoontevallêj

„Vint trooft in zij n gemcet, en laet de fpotters rallen j

„Geen ding en is hem nieu , als dat zijn groot beflagh

.jls minder als het was , en lichter als het plagh.

j,Men acht een man beleeft die ketens , peerlenj ringen

,

„ En alle nieuwe ftofplagh in het huys te bringen

,

„Ten dienfte van de pracht; men acht een man beleeft

,,Die fondereynde koopt , en als geduerigh geeft j

„Maer 't iseen beter vrient die me»: gegronde reden

,

,, En door een fedigh hert , en met béquame feden

,

,,Het wacke vrouwen breyn fo konftig heeft bewragt,

„Dat fy een rijcken fteen , maer als een ftccn en acht.

, jDat fy hetjoffer-tuygh en al de moye leuren

,

,,Weetmeteenhoogh gemoet voor dat 'et is te keuren,

„Datfy hctgantfche kraem , en al hetpoppe goet,

„Kan ftellen uyt den fin en treden met de voet.

Is 't niet een wonder ftuck ? die niet en kan verdragen

,

Deteerfte van den hoop , wil fonder fchricken wagen
Datiemantmetdepriem ,oficken weet niet wat,

Haer drille door het oir, en maeck een open gat.

Is 't niet een felfaem ding ? men quelt zijn eygen handen.

Men overlaft den arm met ongewoone banden j

En , die van al Ie dwang was van te voren vry

,

Begeeft haer, fonder noot, in ftacgeflaverny.

Is 't niet een vreemde daet ? men laet benaude prangen

Ontrent hetfwacke lijfenteere leden hangen,

Men acht geen ongcmak,men draeght gewilligh pijn.

Wanneer het maer en dientom moy gekleettezijn.

Ey wacht u, jonge vrcuw , de leden in te binden

,

En met een nauwe praem te woelen en te winden

,

Het ruym voor u» e vrucht van Godetoebereyt

En moet door enge draght niet worden ingeley t.

Een woort noch tot de pracht, gewis de rijcke fteenen

En fijn u cierfel niet , gel;jck de heden meenen

,

Waer toe in dit bcflach foo grooten overdaet ?

Blijft hier, en over al , blijft in de middel-maet.

Wat laet u fedigh hert de groote vlagge wayen ?

"Waerom een plcckigh kleet
,
gelijck de papegayen ?

Waer toe is u het lijfbehangen om end' om
Gelijck een Haeghfchc pop , ofals de pinxter-blom ?

Ghy kont u , jonge vrou
,
ghy kont u teere dieren

,

Ghy kont op betergrondtu reyne leden eieren

Als door verwaende pracht, deluyfter van de deugt

Die is de rechte kroon van uwefriffejeught. d
Laet vooreen hellen fteen uw goede gaven fchijnen

,

Voor perels reyne tucht , en fchaemte voor rubijnen

,

Dat wit , dat edel root verciert u boven al

;

Van daer isdat de fiel voor eeuwighblincken fal.

i Wekker vercicringc fy , 7iietdie uyterlicke , met hayrvlechtitige ,metgoui
omhangen of kleederen aen doen , maer de verborgen menjche des herten , diegele-

gen is in de tnverdervelickheyt eens fachtmoedigen en jiiUen geefs die kojielick is

voor God, I Petr. 3. J.
Be-ne Giiazzo de [ttperfluis ornamentis : OfFela a Dio , Speranza a gli amanti

,

Ruinaa gli mariti. Ita orn.inda maher ut placeat viro , nan ut fufpecla fiat-

Eraf
Stude bonitateplacere , nonvejle. Bernard. Pontan. de amor conjag. lib. l. de

lib. ediuand.

Pl'.ira Heet noflrits commendent donapuellM ,

Matrone dccuf ef umz pudicitia

.

Gregor. Nax,ianz.. Mulierum ornamentum eji morumpfohitate éfelegantiafo-

rere ilabiis, genis, ocalis , vinculttm injicere , pitdicis tantum mtdieribus ohleHa'

ri &c.
Non tantum nitor vefimentorum,n et exceïïentia forma,nee aurifflendor ad lau-

deni niulieris valet,quantum modefia acfludium honefle decoréquevivendi. Arifi.

in OEconom. etce confentitmt in hoc Ethnici cum Chrifiianis,Poét<e cum Philofophi!.
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BRUYTS LYNWAET.

Debruyt gaetonderdies met alle vlijt bedenckcn,

Wat in het tegendeel hier noodigh is te fchencken >

En watfe , nae den eyfch , ful geven haren vricnt

Dat hem en haer betaemt , en rot de faecken dient.

Sy mey nt geen beter gaefhem toe te konnen paflen

,

Alshnnen welgereetenfchoon vooralgewaflenj

Dat fchijnt, als of'et fpraeck , datfy een reyn gemoet

Hout voor haer weerfte fchat.en voor haer befte goeti^t

Dat fy voor alle rijtheeft eenmael uy t-gclefen

Een onbcveynfdenaert , een recht eenvoudighwcfen,

Dan noch , dat fy het vlas en haeren cygen draet

Steltinde vrouwen-plicht een noodigh huyscieraet.

Wel aen ghy zijt de bruyt , de woorden zijn de banden

Van dat 'er is gefchiet, deringen zijn de panden

Van onverbroken irou. Dus , als ghy die befiet

,

Soo fpreeckt in u gemoet ; 'ken ben mijn eygen niet.

Nu vryers , fchey t 'er af: hier is niet meer te vangen

,

Neemt elders , gragen hoop , neemt elders uwe gangen

:

Hier dient niet meer gevraegt, met meer te zijnge-

focht

,

Knap handen van de banck,dit vlees dat is verkocht, b

Hier raed' ick onfe bruyt haer nu te willen mijden

.

Van naer het woefte velt , ofiii.de duyn , te rijden

,

Van elders , daer het valt , te komen op de baen

,

Van alderley gewoel ,van uyt ter feefte gaen.

De bruyioft is een mart , daer ieder zijne waren

Komt toonen voor het volck, komt veyligh openbaren

Het befte van de kraemj daer licht een nieuwe bruyt

Een ander bruyioft maeckt , en defe feefte fluyt,

Ghy hebt u reyne trou aen uwen vrient gegeven

,

Leyt dan , tot zijnder eer , een afgefondert leven j

Onthout u van het vloek , en hout de finnen ftil

;

. Ghy hebt van nu voortaen geen macht op uwen wil.

„Siet ! als een vrye maeght haer vint in alle feeften

,

,j Soo ftaet het vryen vry voor alle vrye geeften

,

„Maer als de vryejeught heeft eenmael uyt-gevrijt

,

,,Soo is voortaen de maeghthaer eerfte vryheyt quyt.

Ghy , die niet vcyl en hebt, en niet en weet te koopen

,

Wacrom doch in het kraem, ofaendemertgeloopen?

Waerom foo wijt gedwaelt ? het gapen heeft gevaer

,

Dus blijft in u bevang , en neemt u faecken waer.

Siet ! als een gunftigh quant wil fteden ofte landen

,

Wil eenigh fchoon gebou , wil klippen aen de ftranden

,

Wil fchepen onder feyl op Thetis diepen kolck,

Vertoonen door de verw , en toonen aen het volck

,

Hy treet befyden af, en met de ganfche krachten

Vervat hy al het werck voor eerft in zijn gedachten

,

Schickt hier een hoogen bergh,en daer een laeger dal,

En maeckt een innigh beek van dat hy maecken fal

Soo dient de bruyt te doen. fy dient haer afte fcheyden-

Van uyterlick gewoel , fy dient haer aen te leyden

Tot innigh overlegh , om foo te mogen fien

Enwat'erdientgcdaenenwat'erfalgefchicn.

Sy moet het ganfche beek van huys , en echte faecken

Te voren overflaen ,jae met de linnen maecken
Een kamer in de lucht , een wonderlick gebou

,

En leggen in den geeft de gronden van de trou.

't Is echter ongerijmt , dat hen de lieden binden

In dit geheel beftagh , haer niet te laten vinden

Daer Godcs hey ligh volk den naem des Heeren prijft,

En met zijn heylfacm woort de fwacke fiele fpijft

:

Een maeght, nutoebereytom tot den man te treden

,

Behoeft geen kleyn behulp om veelcrhande reden

;

a ColoralhM-ypritnus e]( omniamcolornm i^Jiinplkttatemmdic.u , ó'uüiDeit
(ii: .mti'juijuAictihimt') gratijjimtu. hincquifacrificabantnlbu mduti eravt; l-'n-

de Perjïiu, quamviialtatarogarit Dinet. Hierog. tb. i.cap. Des Lys.

h Ncqnem.itrimoniumcjitakcmiojue , 7iiqu(J'(em rnatrm07iti violarefermitti-

tur.l.ftuxor. ^.divus.f.adki.Iul.
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En hoe doch wort de menfch va fwak geweldig ftcfk
Als .

dooreen reyn gebet , en in des Heeren kerck ?

Hoewel men uwen naem hoort klaer en open lefen

,

Dat kan u , teere maeght , geen fmaet ofhinder wefen •

De fchnck in dit geval is enckel onverftant

,

Nadien het ganfche werck is buyten alle fchant.
Wel laet dan , wie het wil , laet onbedachte dwafen
Haer quellen , fonder noot , in defe vyfe-vaièn -,

Ghy helt naer uwen Godt in ditgewichtigh ftuck ;

Wel doen
,
hoe dat het gaet , en baerr geen ongeluck.

Gebeurt 'et onder dies dat iemant uwe linnen

Te voren heeftgepooght met vryen in te winnen

,

Set delen uyt het hert, foo haeft u rechterhant
Nu draeght van uwen vrient een naerder onderplant.

Wacht u nae defe tijt van out gevry te fpreken

,

Oftot een hoogen lofvan vryers uyt te breken -,

„ t en die te grooten feeft vanoudc hefde maeckt

,

, ,Wijft metden vinger aen dat fy de nieuwe laeckt.
Daer was een fchoone kerck, niet verre buytenRoomen
Belommert met de fcheem van groene myrte-boomcn ,

*

Hier^ftont een Venns in , door wie, gcLjck het fchcen,
De geeft wert omgekeert , en alle luft verdween.

Dies als een rijpe maeght nu afbegon te keuren
De grillen van dejeught , en alle kintfche leuren

,

boo quamfe tot het beek , en braght haer befte pop

,

En hingfe voor het volck , en voor de goden op :

Of als eenjonge vrou haer linnen wildegeven

,

Om in den echten bant haer dagen af te leven

,

Soo gingle nae de kerck , en bad in alle vlijt

,

Datly een reyne trou mocht worden ingewijt.

't Is waer , dat yder een ten hooghften is verboden
Geen eer te mogen doen aen fteen' ofhoute goden

,

Maer des al niet te min foo fcliuyk hier efterwat

,

Dat voor een leerfaem hert is dienftigh opgevat.
Gewis hy die dekerck hier voormael dede gronden

,

Heeftm zij n eygen hert , en uyt de daet bevonden

,

Datjae een ander geeft moeft komen in de vrou

,

Indienfe nae den eyfch wil komen in de trou.

SietI als een adder-flang door teel-fucht aengedreven
Wil met de zee-lamprey haerom te paren geven

,

Soo fpoetfe nae de ftrant , en pooght met alle kracht
Te ruymen haeren buyckvan alle vuyle dracht

,

Van glibber gladde flijm ,van ongefonde dampen.
Van Ichadelick vergif, van alle boofe rampen -,

En , als het fnege dier fich wel gefuyvert vint

,

Dan is 'et dat 'et eerft zij n echte luft begint.

Jndien 'er iemant is , 't fy mannen ofte vrouwen

,

Genegen in de tucht , en foo het dient , te trouwen

,

Diedoegehjckdeflang, en fchuyme zijn gemoet
Van luft tot oude dracht , van alle dertel bloet.

Indien een jonge vrou behoud in hare finnen

Een, die haerdommejeugt eens fcheen te willen minnen,
Soobrengtfe tot den man niet datfe brengen moet

,

Om datfe vreemde fucht in haeren boefem voet.
Is u dan eenigh beek gefchildert naer het leven
Door iemant van dejeught , tot zijnder eer gegeven

,

Maeckt dat in haeften quijt. ghy hebt een eygen deel,

Een beter fchildery , een nutter huys-j uweel

,

Ghy hebt een eygen perck , daer uwe reyne luften

In ftiUe moeten ftaen ,in moeten blijven ruften.

En vinden haer vermaeck
; ghy hebt een eygen perck ,

Een cygen herte-luft , een eygen oogh gem'^crck

:

Daer eyndight u bevang , daer zijn de lefte palen

,

Daer over uwejeught geen recht en heeft te dwalen,
Geen reden heeft te gaen. dus blijft in uwen ban,
„Ecn^crbaer vrouwen hert en vat maer eenen man.

„Te
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3,Te plegen echte min , en by den man te flapen

,

mEh echtermet deluftnae vreemde luft re gapen,
„Ofdoor de kift te gaen toteenigh jong-geftl

,

,,Heeft, ick en weer niet wat van'innigh overfpel. a

Ghy daerom ,jonge vrou , wilt , niet alleen de leden

,

Maer oock het innigh hert aen uwen man hefteden

;

Want fooghy geeft ofgunft vooriemant open hout
Soo heefc u meefte vrient u minfte deel eetrour-

r T. 6^

Vermijt des niet te min u afte laten fttren

,

Om door uw fchoone verw een vreemde luft te wetten

,

't En ftaet geen echte vrou , geen j' nge dochter vry

,

In vreemder hanr re Zijn ,oocJc met mf^hildvry.

Een praerje voorde bruyt. lek heb wel cergclcfcn

Iet dat tot u bericht hier dient gefeyt te welen 5

Een man , die van de ftraet naer huys vei trecken fou *

^' ernam een vreemden fnaeck ontrent zijn echte vrouj

Daer ftont een Schilder by met handen vol pinceelen.
En midden op de vloer lagh keufe van paneelen >

Deman , in dit beflagh , ftaet lange tijt en pey ft

,

Wat hier de vijfe grieck , of wat de fchilder eyft.

Hier ging dejonge wulp zijn ton e dus ontbinden

,

lek didd' u , goede vrient ,nietvreemt te willen vinden

Dat hier , beneven my , eengeeftigh fchilder ftaet

,

Hetftuck byons beftaenenisgeen boofe daet.

Weet , dat ick over lang u vrouwe plagh te minnen

,

Maer hebbe niettemin haer geenfins konnen winnen >

En , mits het weerde pant niet meere;- is voor my

,

Soo doe ick maereen eyfch van hare fchildery

:

Alleen om defe gunft ben ick hier ingekomen

,

En hebbe defen vrienttot mijnen dienft g-nomen.
Die fal de fchilder zijn van die ick heb gevrijt

,

Indien ghy niet te wijs ofniet te vijs en zijt-

Mijns oordeels , dit verfoeck behoort te zijn geleden

,

Ten fy in u de nijt is meerder als de reden >

Noyt heeft 'et eenighmenfchgedicnt tot ongemack,

Dat iemant vier oflicht aen zijnen heert ontftack.

'kËn weet (begon de man ; van afgunft of benijden ,

Ick weet dat u bedrijfmy niet en ftaet te lijden -,

Syj die ghy voor u fiet , is mij n befcheyden deel

,

Niet voor een dertel oogh,ofeenigh vreemt pinceel.

Gaet vry , gaet uwes weeghs , gaet elders henen rallen
\

Vooru ofuwsgelijckenis hicrniette mallen

:

Ghy , die nu eyfcht het beek van dit mij n echte wijf,

Mocht , als 'et u beviel , eens komen om het lijf

Daer gingdelincker heen met gramfchap aengeftcken

:

Maer feg, had oock de man gelijckom foo te fpreken ^

a Te unet , ahfente' aho!fn^irat amores.

Cum propriapetulans covjux uxore movitHr ,

Hanc tdnis , tacita Pbyllida merite tenet.

Hccgenitum coitu , Goxfiilcijuris ^ aqui

,

Legitimè natum dicitis , amte nothutn t

Voormy, ickfeggejacjcnnae dat ick het vat,

Soo paft op dit bejagh een harder woort als dat.

En defen onverlet , en is et geenfins wonder

,

Indien de goede man heeft even in 't byfonder

Hetonvooriichtigh wijfeen eygenlesgedaen

,

Om datfe defen eyfcH icheen toe te willen ftaen.

Men weet van overlang , hoe defe rancken ftrecken

,

Ofom de vuyle luft van iemantop te wecken >

Of, foo te vreefen ftaet , tot noch een flimmer end

,

Aen menigh eerbaer hert noch heden onbekent.

Soo magh dan onfe bruyt de vreemdejonge heden
iSi iet meer te fpraeke ftaen,noch voorder gunfte bieden j

Die vryhey t is gew eeft , fy moet oock e ven dan
Nietaltegunftigh zijnhaer ondertrouden man.

Ontfangt een korte les , hier nut te zijn geweten

,

De bruyt in haeren tijt en moet geen vry fter heten

,

En magh geen vrouwe zijn , wie dat et oock gebiet,

, , De bruyt, een teer gewas , is kruyt en raeckt my niet.

Gelijk het fchemer-licht , dat met bedeckte ftralen

Ontre nt den dageraet komt op der aerden dalen

,

Geen nacht en is genaemt , geen dagh en wort gefeyt,

Maer iet , dat by gevolgh ons tot den dage leyt j

Soo ftaet 'etmet de bruyt. fy moet geen vrouwe wefen

,

Tot dat haergulde fonis hooger opgerefen>

Sy moet geen ftille nacht , geen droeve vryfter zijn

,

Om datfe korts verwacht een volle fonne fchijn.

Of, als een frifle roos , ^ie niet en is ontloken

,

Vanboven evenwel een weynigh uytgebroken

,

Toont aen den hovenier een aerdighpnrper-root,

En hout des niettemin gefloten haeren fchoot j

Soo dient , na mijn begrijp , foo dient de bruyt te leven r

Beleefthey t fonder meer , beloven fonder geven

;

Niet al te fachten oir , niet al te ftueren kop;

Geen openbare roos , geen toegeftoten knop.

Hoewel dan onfe maeght heeft eenigh pant ontfangen

,

En dat 'er ringen felfs haer om de vingers hangen,

F 3 Nocb
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Noch is dan eveftwelhacr maeghdelickeblom,

N iet in de vollen macht van haren bruydegom. a

Leert hier , befctte maeght , op vafte gronden weten

,

Wie vrouw , en wie de bruyt met reden wort geheten ;

Op datje by gevolgh hier uy t befluyten meught

,

Wie nu , wie naederhant heeft macht van uwejeiight.

't Is vry een wij t ver fchil in echten ftaet te wefen

,

Ofvoor de bruyt alleen te worden opgelcfen i

Het wijfdoet over al , nae dat de man gebiet;

Want die eens vrouwe wort en is hacr eygcn niet.

't Is anders met de bruyr ; die heeft , op vafte reden ,

Als noch be volle macht van haere teerc leden

,

Jae moet hier wederftaen den wil van haren vrient,

Indien hy komen wil , daer niet gekomen dient.

Om dan , tot meerder licht, een vaftenpeyl te fetten

Hoe lang ecnjonge maeght is buyten echte wetten

,

boo neemt vanonfe pen eendrocvigh ongeval»

Dat aen dejonge bruyt haer palen wijfen fal.

Een ruftighjong gf fel geboren in de landen,

Daerieder huysgefin belent in eyge ftranden

,

Y T.

Kreegjnaer een lang gevry,de dochtervan de Schout,

En voer nae fekcr dorp , om daer te zijn getrout-

Soo haeft de fnelle fchuyt is aen het landt gedreven

,

Gaét yder nae de kerck , en hoort den fegen geven

,

Daer ftaet de jon gehng , en biet zijn rechterhant

,

En krijght in tedendeel een gunftigh wederpant.

De Gods-dicnft isgedaen, men gaet de bruyt gelcyden

Om weder uy t de kerck , en van het lant re fcheyden

,

Daer komt het ganfche dorp gedrongé nae de fchuyt,

Tot fich de nieuwe man ging fetten by de bruyt.

Doen ging het feyltjen op. De jonge luydcn fpelen ,

Een deel verheught de bruyt , en ilngt met helle kelen

,

Een deel fit in gepeys , en rekent in den geeft,

Hoe menigh foet gevry wilrijfcn uyt de fceft.

Soo doende raeckt de fchuyt tot midden inde baren

,

Daer is foo veel gefeylt , gelijck'cr is te varen

;

Maer fier , de ganfche lucht verandert onder dies,

Daer n j ft een Inelle wint , die bijfter vinnigh blies

,

Die fchufelt in het want , en doet het feyltje fwcllen

,

Die roert het water om, foo dat de boorden hellen,

Die perft geduerig aen. daer fwapt het fchuytjen om,
Daer leyt dejonge bruyt met haren bruydegom j

Daer krielt 'et over-hoop , daer gaet 'et op een kermen

,

Daer wil hetjonge volck fich voor de doot befchermen

,

De vryer met gewelt, de vryfter metgefchrey

,

Maer 't is om nietgewoelt , fy blijven alle bey.

Men vont het lieve paer , nu van de doot bevochten

,

Gefchakelt metten arm , en over een gevlochten

,

In plaetfe van het bed , is haere doot gemeen

,

Sy mengen in den ftroom de fielen onder een.

Eylaes! de maeghde-palm , die by dejonge dieren

Te famen is gebraght , om hare bruyt te eieren

,

Dient tot een ander feeft , en wert daer allegaer

Met tranen cerft befproeyt, gevlochten om de baer.

Het dacht de vrienden goet , dat bey de doode lijven

In eenen aerden hoop begraven fouden blijven j

En, waer'et met 'et lijck nae mijnen fingegaen,

Daer fou een kleyn gedicht ontrent den gravc ftaen.

n De Bmydegiim en heef:gten macht over de Bruyt. Bodin. de la Rcpub. Jib.

1 c.ip. 5 . nous n'cntendons que la fiancée foit foubjefte au fiincc. Iii^:ie jure
eivili Jeeifum efi l. 4. ^'. lie cond. ^ demonfi. l. ea qii^. f. ad v'.:micifa]em. & iie

peut Ie fiancé mettrc la mnin fus elle , ce qui eft permis aii mari de droicl civil &
Canon. Bald. &Cpi.m l. raftores C. de Ej>ijc. Cjii. in l.l. quf/}. l. C. de raftu
Virg. c.dH«il. c[H. i . c.JjCHt 7-311.1.

Hier leyt en man en "K/ijfhegraven aen der heyden ,

Op eenen daghgepaert , op eenen daghgefcheyden ,

Het Tt>ater heeft de yreughtyan haerefeejl belet ,

Het aertrifck -icas beleeft, en Tverdhaer bruylofs -bed.

Het grafis naeuw gcvult , men raeft 'er om te declen

,

De rouw en al de feeft verandert in krakeelen

;

De vader van de bruyt , minft foo het fcheen gegoct,

Seyt , dat hy voor een helft in alles komen moet.

De vrienden van den man, hier tegen aen gedreven j

Sijn anders van beraet , en meynen niet te geven

;

Een ieder drijft het zijn , als met gcheele kracht,

Soo dat het nieu gefchil wort aen hetHofgebracht.

Daergaet 'et harder aen, hetHof belaft te fchrij ven

Wat yder dicnftigh acht om zijn geding te ftij ven.

Het maegfchap van de bruyt feyt meteé vollen mont,

DatwiUen. fondermeer,volmaeckthetechtebont. b

Seyt , dat van ouden tijt na recht van alle landen

,

Twee herten eens gefinc zijn vaft in echte banden

,

Seyt , dat dejonge bruyt , oock midden in de trou

,

Kan zijn , in volle daet, een maeght, en echte vrou. e

Seyt, dat ditgroote werckniet toe en is te fchrij ven

Aen, ick en weet niet wat, het mengen van de lijven j

b So'.tu confenfas fufficit ahfcjiie aliU tmmihut , (^ alia omniaftne conftnfuftttlt
Tiihil. jlWeric. Ge'ntil. lih. z. de Ntipt. eap. 6.

c Nen dtfitratit vtriinitatU ,ftdpanio conjugalis , facit ctnjuginm. jimbrof.

Maer
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Maer dat de weerde trou haer'gancfchèvolheytfiet,

Wanneer een reyne Hel haerwederpaer genier. a.

De Vader van de man is hier geweldigh tegen

,

En meynt dat zijn gefpreckvry meer behoort te wegen,

K oept dateenjonge bruy t dien naem geduerigh houd,

Tot dat het fachte dons haer naerder heeft getrout. b

Roept, dat dit feker gaet oock op den dagh van huyden,

Om dat voor eerft de bruyt fit by dejonge luyden

,

Rocpc , datfe nimmermeer, als op den tweeden dagh,

Haer by het echte vclck aen tafel voegen magh.

Roept , dat dejonge maeght is datfe was gebleven

,

Jae ni t van haere gunft als woorden heeft gegeven

)

En fluy t, dat haer gcflagt raacr woorden hebbé moet j

Gccvrientfchapinhetbed.geémaegfchapinhetgoet.

Nae dat om dit gefchil is mcnighmael gekeven

,

Soo wert nae langen tijt het vonnis uytgegeven

,

HetHof , nae rijpberaet, draeght hierin over een,

Dat 't een en 't ander goet is onder hen gemeen.

De reden dient 'er by. Des Heeren goeden fegen

Verkondight in de kerck , en opentlick gekregen

,

Verfegclt echte trou -, foo datmen even dan

Bekoomt een vollen naem van wijfen echte man.

Men fiet dat Adam felfs > doen Eva was gefchapen

,

Haervoorzijn vfouwekent , oockecife wasbeflapen

,

Hy noemt haer voor den Heer zijn vleys en eygé been,

Oock eer het echte bed was onder hen gemeen.

Hier uy t dan, weerde maeght , kan ieder een bemercken

Dat eerftmael als de bruyr komt weder uyt 'er kercken

,

Getrout voor al het voick , is op een vallen gront

E n uyt haer eygenmaght, en m het trou -verbont. c

Offchoon dan iemant pooght u in het hooft te fteken

,

Voor God u man te zijn (gelijck de luyden fpreken)

Eer dat ghy zijt getrout , om onder defen fchijn

Te fchuyven , eer het dient, u teere bed-gordijn

,

Ghy ftaet op u verfet ,"en toont , met goede redt n

,

Dat by een ware maeght dit niet en dient geleden j

Scgt dat de reyne min noyt worftelt tegen eer

,

En,fchoon hy't anders drijft,gelooft 'et nimmermeer.

Hier dient ghy bruydegom voor al te fijn gefproken

,

Om hier voor uwen tijt geen vier te willen lloken

;

Ghy hebt van heden afals pantfchap aen de bruyt i

Maer noch geen volle maghthetpant te winnen uyt.

Ghy ,die dit acht te deun,gaet leeftdeRoomfche wetten.

En leert dat Keyfers felfsop uwe faecken letten ,

Want foo een dertel quant fijn eygen bruyt verkragt,^

Daer is geen twijfel aen , hy wort om hals gebracht, e

a Hacfociitat de corporihus , contrahitur contrahentiuni covfaifn , non corfon-
hu. yi'.ber.Gentihihid-

hBodin. lib. i. 'de la Kefuhl cxp. 3. La pluspart de Canonifles & Tlieolo-
gicns , qui s'en font croite tn ccile matiere , ont tenu qu'il n'y .t point de
mariagc entre 1'honime & la femme , s'il n'clt confomnic de faift: ce que
n<Js coiiftumcs ont difcrtemcnt .irriculc, qur.nd il eft qucition des profits

de mariage , & de la communauté . l'ide mult.x pro hac ophiione in fumma Sil-

'vejhina "jerb. matrimonium iiu.6. c. deint itm de higam. Loinheir. in 4. Setitentiti.

difniB-lo. ó-'^j. quaj}. 1. Barh^t. iovf. z.col.j. gloff.uu. expuhlicoextr.de

eonverf'. cmjug. '

cSenatiu hic bonoriim cvmtnujiiotiem decrevit , citmmimper có»iunflioncm il-

litm conjiigtilem in fücie Ecclejta rite fcr,ic!am,ijidi'vidica ac iruiifot/ièilis vitaj'ocic-

tas contraBafits Ut nonjam ampïimjponf»! (^fpo?ifa,fid revera maritm^ uxor

efeBiefl'ent, nee ad'uiticulHm matrimoniijiiibiliendum tfuid^uamperconeuiitum

feu copulam carnalem edjici pojjtt , merite etiamfocietits benorum jam ab eo ipfo

tempore inchoatHMC inditlfa cetiferi debet . <jUod utfacris litteris conjonum , ita ér
txprejfoj'trc civili ftatutumeft-, l. cum fiierit- 15. ff.de conditio. é- demonfl-l.

nupt. de R. 1. 1. jMcimus 24. verh. fed ex quo vota nuptiarum re ipfa proce(ferint

C. denupt.Neop.rer.jud.ohfer. 15. é^ ib.ubitresconformes cafm ex i?iterval-

lo ita decifos memorat.
d Nonnaüis fponjïi tem i-mpotens efi ardor libidinis , ut corpafculo puellarii/im

inferant. Era/m. in hifiU. Matr.

e Bodinde la Republ. lib. i. eap. 3. Si Ie fi.incc (diti!) avoitufcdemainmife,
& ravi fh fiaiicée , i! doit eftrc puni t.npit.ilement en termcj de dróicl. 1. 1 . C. de
Rapt. Alberic. Gentil traÜatii de tiupl. ex Bern.irUo.

Daër was een out gebruyck in alle löbtfche landen

,

Wanneer eenjonge maegt haer trouwe ging verpandenj

Datjac de lieve bruyt , oock van den cerften aen

,

Wert aen denjong gefel ten vollen toegeftaen

.

Hy moeft het weerde paht met alle vlijt bev/aren

,

En , door befette tucht , ter rechter ure fparen

,

Ter eeren van de trou , hy moeft het weerde panc

Befitten fonder fmaet , en houden buyten fchanr

Siet, lacob gaet alleen met Rachel aender heyden ,

En drijft hetjonge vee door allegroene weyden

,

Sy bruyt , hy bi"uydegom j en des al niettemin

Hout alle tochten op, hout alle kiften m-.

En , naer een lang gedult van leven gantfchejaren

,

Soo vraeght hy om verlofom dan te mogen paren

,

Hy raeckt (^ ó reyn gemoet I ) hy raecktde maget nietj

Tot hem de vader felfs zijn lieve Rachel biet.

Siet ! wat vcrfchilt de tijt. ó diem onfe dagen

Beftont een jonge bruyt den vryer op te dragen.

Van dat de fonne rij ft, tot aen den foeten flaep,

Ey laes, wat foud' et zijn ? een wollefby een Idiaep.

Ey waer is nu de fucht van reyne min gevloden ?

Ofwoont het fedigh hert alleenlick by de loden

,

En niet in ons geweft ? ey , matight uwen tocht

,

Wy zij n oock Godes erf, en diergenoegh gekocht.

Al die het reyne bont tot vüyleluften drijven

,

Die paren in het vlees , en niet als met de lijven

;

„Maer die in rechte tucht beginnen hiere feeft

,

, ,Die trouw en met de fiel en waflen in den geeft, ƒ
Al is de bruyt verlooft, noch dienje niet te mallen; .

Al is de fchulf geitiaeckt , u tijt is niet vervallen v

Dus houd u in den toom , en fpaert u weerdelief

,

Een ondcrcroude bruyt een onverichenen brief.

De tijt fnelt haren loop. Men gaet 'er overwegen

Hoe dat 'et mette feeft en gaften is gelegen

,

En hoe men nooden moet , en wie , en wat getal

,

En hoe men met 'er eer de bruyloft houden fal.

De faecke dient bedacht, vraeght iemant mijn gevoelen?

lek ben in dit geval een vyant van het woelen

,

tn van te grooten hoop -, een vyant van den dranck

,

t en vyant van geroep , en alle vuy 1 gefang.

Indien het wefen moght , ons foude meeft behagen

. Een maeltijt fonder pracht, en voor denaefte magen, g
De befte bruyloft-feeft die iemant houden magh

• Eeftaetin fedighvolck,enineenkleynbeflagh. h

Soo doende, wert het volk met drinken niet gequollen

,

Daer hoortmen geen gewagh van iemant op te vollen ;
^

Daer hoortmë geen geraes.geen roepen,geen gedans.ï

N och van de geylejeught,noch van de dronkc manS.

Daer kan een teere maeght den echten ftaet beginnen

In ftilte , met befcheyt , en ongeftoorde finnen

;

Daer is hetjonge paer en al hcc huys vei loft

Van moeyte , van geraes , en van de groote koft.

Is 't niet een felfaem ding ? hét trouwen isgevonden

Tot nadeel van de luft , en alle fnoode fonden

,

ƒAiix m,irianes quifc font par volupté il n'y a tommiinautéqiie des coips,

niais enceuxque lafa^clTe aconjoints , il y a communication de vcrtu & toutè

purctc. Philo. ludeus lib. de Abr. Patriarch.

g §i'iorfutn attinentpublica tumult uofaqne coiivivia ? Suavim efl interparen'

tes,acpaucuks ex proxij.id cognatiotie modejlejobriéqueagitare nupth^^e convi-

viunt. Erafm. deChriJl.Matr.
h Nationes quxdamnuptiis tnodumpr^efcribunt , & certum namerumcon'ui'Vf."

riim.necmale. Pijisjfatutum eft quod mti poffunt ad nuptias conaiocari rtilt daode~
cim Domino , ut refert Bart. in 1. ivfciando. §. infant infin. ^16. etiam Angel'

ff.
defan. éf loh. Aitamatin c.ult. col. r». verf. ex pradiHis refert extr. de coUtt'

detec. Francif Aret. in l. Patris &fili!.ff. de F'ulg. & PüpiU.

i Concilium Laodicenum can. i'^-idijfolataf chorear éf impudicaffaltationesdi-

ferteimpriibat.
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Endesalnietreminwaerecnighmenfchctrouc,

Dacr Icliijnt et dat het vlees een nieuwe tempel bout.'t

Daer is een \ reenu gebreck gellopen in de ftedc n

,

En bil) ft van ouden tijt tot aen den dagh van heden

,

Te weten , dat het volck in hacre biiiyUjfc-fecll:

Schoeyt wijder als het dient , en boven haren leeft.

Watkoomt'ermenigh paerinduylent fware laltcn,

Alleenhckom de vrcught van vreemde bruyloft-gaften^^

Wat IS 'er menigh nienlch , die uy t een hoogen moet

Verteert /ijninnigh mergh tot aen het herten-bloet ?

Bedenckt 'et die het raeckc , "in ovcrdaet te trouwen

Is al een quade voet om huys te blijven houwen ;

't Is licht te veel gequift een dienfte van dejeught

,

't Is licht te veelgcipilt in dele korte vrcught.

Ghy liet , het groot bclbgh is in der haeft verdwenen

,

En wat de feefte maeckt gaet met den fpeelmau henen

,

De vrienden zijn verftroyt, ach 1 icken weet niet hoe

.

Het geit IS uyt de beurs ,cn dickmael ondancktoe. b

Leert dan verkregen goct tot beter eynde fparen

,

JLaet pracht , het overmoet , laet groore koften varen >

Koopt huysraet om het gek -, en let den regel vaft

bat op een goede faeck een goct beginfel paft.

Doch foo ghy zijt verplicht aen veclderhande magen

,

En dat u ftij ve beurs den laft vermagh te dragen

,

Soo wil ick uwe gunft met binden aen getal

,

Maer ftell' een yder vry hoe verr' hy nooden fal.

Wie kan het echte volck , wie aen dejonge lieden

Benemen haer vermaeck , en harde tucht gebieden ?

Het IS van alle tijt , dat op den bruyloft- dagh

Een ieder vrolick zijn, en vrienden nooden magh. c

Maer gaet met goet beleyt , en laet de lieve gallen

By niemant in het feeft met drincken overlaften

,

Schout griUigh hant-gefpel , en dertelongelaet

,

Weeft nuchter in gebaer , en matigh in den praet.

Ick bidde heufchejeught verftaet de rechtegronden

Waerom eerft over al de menfchen dienftig vonden

Te maecken ecnigh feeft , wanneerder lemanttrout,

En waerom datmen noch dit heedenonderhout.

't Is vry nietom den wijn , nietom de volle glafcn

,

Nietom een los gewoel, nietom het dolle rafen

,

't Isom het naeile bioet te wijfen ovcrhant

Wat maegfchap dat 'er rijft uytdefen nieuwen bant; d

't Is op dat yder wift , indien hy quam te fterven

,

Wie zijn verfpaerde goet eens foude mogenerven j

En wie, te zijner tijt , ennaereen droeven val,

Het huys , wanner het wijckt, eens onderftutten fal.

Doch hoeceneerlickman de vrienden moet onthalen,

Staet op een ander tijtons naerdcr afte malen

;

Ghy keert u , fnelle pen , ke.erteenmael wederom

,

En geeftdocheens de bruyt aen haren bruydegom.

a Chryfijlmntugr.i'viter cotufneritiir , qaoii ipfojlat-m vuftiammdiepuelU <t-

Tihnustotundiqueflagniormnmach'mii inipetiilur. qiiod& rives a7motav'n lih.

dtChrifiian.fam. i.cap. i.

b Het Fratisffreeckwoortfeyt ip^/ , Il n'y a fi belle nopce , ou il n'cft iin mal

di(né. Nitpt'tit fumptuofa diim>nim Jinc honore conjcrimt. Birtiard- 'niEpijl. de

Cur. ir reg. re'tfamil.

c In all nationstlicdayofm,iri.ige\vasrcputedthejoyfullcft day in al their

life , thcrefore one faithtliat mari.igc (Ignifics mcirie-agej bccaufcaflay-fel-

lowiscomctomake oursgcmerric. Mr.Smkh. in hts pr^p,ir. to Mariag. Leges

ZJcini.z <^ lulia in nuptiis lautiores qithtn in alu! convtvUsfiimptus pcrmittebavt.

Geil. lih. 1 . cnp. 24. ;>« Lukan convocatis mnltis amica ad cowvivium nuptioffe-

cit Genef. e.ip. 1 9 . c^* "pud Senecam indignantis verbafunt , Nuptias clauj'a domo

fecimtu. lih. 7. cont. 6.

d tflon oh Lyai feftivitntem cottvocantur propinqiii affnes, é' amici ifed, cum

matrinionii is fims& effeBus fit , ut alter conjugum i'i alteriuifmndinm adopte-

tur, ér foholes inde proeedcns jura tam agnatis quayn cognatis fucccJendi cenfe-

quatur ; Confequem eft , ut otnnia ex confenfii totius fiimitia , érprefentihutpro-

finquisjiant. Mntus Roiert. rtr.jud. lih. l.cap. i. videPlut.irch. lih. 4 Symh.

qu4ft. 3.

Y T.

Maek plaetfe.nieusgier volk^de bruit die gaet ter kerke,?

En laet , lU volle trou , haer onder-t rou vcrfterken -,

Kniel neder 5Jonckgefel , kniel neder , teere maeght.

Hier wort op eenc tijt u gantsgcluck gewaeght.

De Geeften , Godes heyr die wonder reyne fcharcn

,

bijn felfontrcnt het werck , daer echte Heden paren,ƒ
Gods dienaer fpreekt het woort.dc fegen wort geleyt,

Een ieder fiet , en bid. Daer is de knoop geleyt-

Roep bruyloft , foetejeught ; de fpccl-genooten komen.

En ftroyen al het huys met nieu gepluckte blomen

,

Met vers gelefen groen, metjeugdighmaegde-kruyc.

En vlechten naden eyfchecn kransje voor de bruyt.

Noch is 'et niet genoegh -, men hangt er groene kroonen

Daer haer het weerde pant fal aen den dis ver toonen

,

De folder , en de balek , de mueren en het bed
Sijn met geftreckte palm aen alle kant befet.

Een maeght kan over al een groene krans verwerven

,

En dan wanneerfetrout, enalfe komt te fterven,

Wel aen , gefwinde pen , ter eeren van de bruyt

,

Koom feg ons , wat de dracht van kronen hier beduyt.

Het is van ouden tijt , dat tweederhande luyden

Sijn kroonen toegeftaen van loofen groene kruyden -,

Een Priefter , totten dienft van eenigh godt gewijt

.

Ontfing een groene krans ontrent den offer-tijt.

Een held, wiens edel fweert den vyant had' geflagen

,

Kree 4h even defe maght een kroon te mogen dragen >

Kreeghoorlofmet de koets te rennen door de ftad

,

Geciert met eyeken loof, ofmet een lauwer-blad.

Hier uyt (gelijck het fchijnt) is defe vont genomen

,

Dat oock de groene krans is tot de bruyt gekomen :

En , als men met befcheyt de (aeckcn ondertaft

,

De kroone wort de bruyt te rechte toegepaft.

Voor eerft om dat de maeght , die harejongeledea

Gaet , uyt een reyn gemoet , aen haren man hefteden

,

N iet meer is , datie was -, niet meer is aen dejeught

,

Maer offert aen de trou , maeroftert aen de d^ught

Een vers , een jeudigh lijf , in geen bedrogh gevonden

,

Gaef , fuyver , onbefmet , fris , nuchter , ongefchonden.

Dat niemant naderhant , dat niemant raken moet
Als een , aen wie de maeght haer reynen offer doet.

Siet hier.ghy die het raeckt,het wit van eerlick trouwenj

Het is een vaftbefluyt , om God een huys tebouwen ,

Het is een vaft befluy t , een feker oogh-gemerck

,

U vrucht te brengen op tot Godes ofler-wercki

Het ii op datje moght , door wettigh t' famen paren

,

Een onbevleckten geeft in reyne tucht bewaren v

Het is op datje moght inuwe dommejeught
Te beter , door behulp , u geven tot de deught >

Het is de gulle fucht haer rechte wit te leeren

,

Het is de quade luft tot goeden eynde keeren

,

Het is , te zijner tijt , het ongetoomde vleys

Te geven zijn behoef , maer naeden rechten eys. g
Het is een vaft befluyt , voor eeuw igh afte fweeren

Al wat de jonckheyt leert , en uyt de borft te weeren

Al wat 'er cenighfins een rey nen geeft bevleckt

,

Al w at 'er eenighfins tot fnoodc nucken ftreckt.

Het is een vaft belluyt de finnen in te binden

,

En niet te laeten gaen met alderhandc winden

,

e jirpice virginem Ulam quam Pater tradidit, eutitem die eelebri, ctmititntepo^

pulo. §lu,ntil. dedam. 107.

f Vndefufficiant ad Jehcitatem matrimonii enarrandam , quod Ecclejïa conci-

liat, ir confirmat ohlatum , ohfignatum jingeli renuntiant , pater ratum hahuit.

Tertul. !ih. i. ad lixorem PMica benediBione, qnaJïDeo ipfi per os Mi>iiJ}rifui lo-

quente (belfantibus Angelis ér hominihits ,copulantur j ut per hoc Deo conftcrttur

individuit confuetadinis initinm. loachim a Beuft traft. de Matr. inpr^fat.

g Conjugiumbenevtitiirlibidinismalo. ylugujlin. lih. y contra lulian.
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Daer ons de werelt l reckt > het is een vaft befluy t

Deruchttelaeren in , deluftrejaegen uyt.

Ten tweeden , nu de maeght van alderhande tochten

Is dickmael aengeranft, isdickmaelaengevochten,

Enheeft des niet te min luft , krevel ,vuylen brant

,

En alle llim gewoel gehouden in den bant

,

Soo eyft de reden felfs , dat fegen-rijcke kroonen

Haer tijgen om het hooft , om haere deught te loonen

,

En datfe van het volck wort over al begroet

,

Gelijck men in 't gemeen een overwinner doet.

Bedenckt dan >jonge bruyt , wat heden is begonnen

,

Ghy hebt in uwejeught de kiften overwonnen

,

Nu krijghje meerder hulp te ftaen in defen ftrijt j

Dus blijft in ware trou de trouwe toegewijc.

Dit wefen vordert meer , als met den man te fpelen

,

Ofiet , dat u gelijckt , in luft te mogen telen j

Want foodie weerde plicht alleen hier in beftont,

Soo waer oock in het bos een wettight trou-verbont.

Wel aen dan.jonge bruytjkoomt, met gefette feden

,

Koomt , niet een fuyver her t , in uwe kamer treden i

Doet, uyt een reyne fucht , de luften in den ban

,

En wort naedefe kroon, dekroonevandenman. a.

De feeftgaet haren gang. hierfoeckick niet te weten

Noch wat 'er wort gedient , noch wat de gaften eten

,

Noch ofde fchorels dicht en op haer reke ftaen

,

Noch wieder met de bruyt fal aen de tafel gaen

:

lek laete, die het wil, hier op de finnen breken

,

lek laete, die het luft, van diepe glafen fpreken

,

Een ding is hier alleen te nemenm beraet

,

Waerom doch voor de bruyt een hofop tafel ftaet.

Segg' reden mijn vernuft- Daer zij n vericheydefaecken

Die hier te wegen zijn, en defen handel raecken

,

Hoort, wat ons beft bevalt, het is een groote lof.

Datvrouwen zijn gelijck eentoegeflotenhof, b

Datvrouwen zijn gelijk als boomgaerts voor de mannen,

Daer fnoepers,vuylgefpuys,zijneeuwigh uyt gebannen}

En, om dit aen de bruyt te prenten in den geeft

,

Soo wort een hofgeftelt te midden in de feeft.

Wat hooger , fnelle pen , laet u wat hoogerrijfen

,

Ghy fult een beter gront hierover konnen wijfen:

Het eerfte trou-verbont is in het groene velt

,

Is in het fchoon pri el van Eden ingefttlt j

Daer is inoudcntijthet reyne bed gevonden,

Daer is het eerfte paer in echten ftaet gebonden.

Tot onderling behulp ; daer heeft de groote God
Gegeven aen het wijfhet eerfte trou-gebod;

Daer is de man gelaft op zijn beroep te paften

,

Soo dat de ganfche trou is in den hofgewaflen

,

Is uyt den hof gevloeyt, en fiet ! des Heeren woort

Gefproken in den hof , brengt ftaege vruchten voort.

Als dan eenjonge bruyt fiet op de rafel fetten

Den hof, enzijngevolgh; fy dient 'erop te letten,

Sy moet gedachtigh zijn wie eerft het trouwen vont

,

En wat'er noodigh is ontrent het groot verbont.

Maer , wat een groot gewoel : wat falder noch gebueren?

Men fiet dejonge bruyt van alle kanten fteuren

,

En treckcn van het volck , en hier , en weder daer

,

Het fchijnt als ofde maegt eenkrijghs-gevangen waer.

Ey ! laet ons , mijn vernuft , een weynigh overwegen

Vanwaer het vremtgeraeszijnoorjfprong heeft gekregê.

, , 't Is dienftigh aengemerckt , en af te zijn gemaelc

,

,,Hoe lang een oude feyl ontrent de menfché dwaelt.

a Vxor hontihenidici'io , auxiliam , corona "jiri , qttietis cohimna ; Cojïam. >mpt.

h Mijjifiijier lieve Bruyt , ghy zijt «en heJlotevHof, een iierfegelde Bornput.

HooghiiedtSalent. 4. ii.

êd
Men hout dat defe greep uytRomen is gekomert

,

Van dat haer eerfte jeught de maeghden heeft genomen.
Van dat haer eerfte Vorft de vry ers gafde loos

,

Waer op doen yderman een eygen vrouwe koos.
Is 't niet een felfaem ding ? 't is duyfentjaer geleden
En duy fenr boven dat , en fiet .' in onfe fteden

Wertj oock tot heden toe, de bruyt om hergerucktj
Om dat eens vrouwe-kracht te Romen is gekickt.

lek bidde wat ick mach , houd ftiUe , rouwe gaften
Ten ftaet u geenfins vry foo grilligh aen te taften

Een die u met en raeckt , een die nu is gevrijt

,

En door de vafte trou een ander toegewijc.
Watgaetde Zeeuwen aen met Romen aen te fpannen?
Wat roert ons eenigh volck by vonnis uytgebanncn ?

Wegh met dat oude vuyl. in Zeelandt is de bruyt
Geen ruyters eygen flaef, geen roovers eygen buyt.

Ten heeft doch geen befchey t fo grooten wod te makenj
Het weerde trou-verbontis van de goede faecken

Daer niemant in en treet als met een vryen wil

,

Dus laet het flim gebruyck,en weeft doch eenmael ftil.

Ghy zijt een eygen volck van Gode vrygelaten

,

Dus laet u ledigh hert de vreemde rancken haten

,

Komt voeght unae den tijt.en weeft niet langer dwaes.
Ontrenteen defrigh werck en dient geen malgcraes.

Maer fiet ! de ftiUe nacht koomt fachtjens aengevlogen,
En heeft een duyfter kleet om onfe kim getogen

,

Men fiet geen lichte maen, geen ftralen van den dagh.
De fchaemte van de bruyt vintdacrfe fchtiylen magh.c

Dat hier geen dertel wicht, met onbefcl ofte ilreken,

Enmaeckevoordedeurte tieren , ofte fpreken
j

Geen fpeelman , geen geroep,geen fang en doe beletji

De bruyt, enhaergevolgh, doet binnen haer gebet

:

Reyn iKfen , Eenli'igh God^ die van den a.enheginne

Hebt tn den menfchgeplant de fucht tot echte minne ,

Hebt in den mangeleyt degronden van de trou ,

En nae den mangeneyght definnen van de vrou.

Reyn I Vefen , SuyverLam , die uyt de maeghtgeboren ,

Hebt tot het diepgeheym den echtenjiaetgckoren ,

Hebt , als een eygen bruyt , getrout u iveerde kerck

,

En aen de trougcjont dijn eerjle ivonder-lverck.

Reyn iVeJen, Heyltgh Fyer, die met bedecktejiralen

Komtfijgen uyt de lucht , komt in de men/chen dalen

,

En fuyvert aen deficlali»at \r is bevleckt ,

Al'^ai'eruyt het vlees yerkeerde lujlen treckt.

ReynjVtfen , Eenigh Gody Ivyjlrecken onfe leden

Tot dijnen hoogen throon ^^iyforten huys-gebedcn ,

En roepen om behulp op onfen bruylofs-dagh ,

Ten eynde dit beroep onsfaligh ivefen magh.

Geefecrfl ,genadigh God , dat Hy ter Iveder-fjden ,

Tot onderlingen troof , ufoeten naem belijden ,

Eenparig vangemoet -^geeftons eenfachten geef}.

Die zwijnen Heylant lieft , en z.ijnen Schepper vreef.

Leert ons tot allerfiont u -vaderltfckefagen

Metfiederigh gedult enfonder morren dragen ,

Ten eynd het fondigh vlees en alleflim bcjagh

Sich onder dijne ifCtgeduerigh buygen magh.

Laetgeen yerkeerdefucht door onfe kamer dlvalen ,

Laetgeenen yuylen brant ons in de leden malen

;

^

cNoEiuaut 'vefpertino crepufculo iüa fponfa deduBio tipud 'veteres fehat , -vel

prspter verecundiam , ut Plutarch. inproblemat. --jelji qutd deforme,id tegeretur.

Conjian. traff. de nup. h'mc CatuUus :

Feffer adeft ,juve!ies , cotifurgite ; vefper Olympo

ExfpeBata dia-- &c.
F.-ix eliam nuptialii rapi folita {aiiBore Fefto) in enndem efecium.

d Deftrepitu quiprima noffe ad thalamifores excitabatur , de iierfihtufefcini-

nti ibi decantatii , & aliis huiu/rnodt vide Hototn. inobfervat. qui ad veterem

nuptiar.fertment. cap. jl. iium.^.
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BevYijdons yxn de tVift en nlUfluergehaer ;

Geefneder z<ollc luji ontrent z.tfnTpedcrpacr

;

JLaet over ons bedrtjfugunfie neder fygen,

Soo dat >r nimmermeer van drjnenjcgen fik^ygen ;

Doch aeeft ons eyenlcelgeen meerder omme(lagh

Als ons en ons i^eftn ten qvede dienen magh

.

iVy bidden-, lieve God, nut om een aerdsgenoegen,

Afaer datjich onfe ivilnae dijne moghte voegen

;

Behoed ons voor nebreck, engrooten overvloet \

Maerqtmt ons dynen troofi ; foo Tvort het bitter foet.

Dochyfoo het ivefen mocht, een deelvan dtjntn (egen.

Dat TVy tot onfer vreughtge'^enjle vruchten kregen

;

Soo iviltfe van derjeught bega':en met yer/lant

Ten dienjle van de kerck, ofvan het vader-lant.

En Tvildcs niettemin in ons dèngeejl yer-^ecken

Om onder dyne vrees hen op te mogen trecken.

Ten eynde , yoor beftuyt , en ons en hungeltjck

In chri/}o[y bereytheteeuis-tgh Koyitnckrijck.

Vriendinnen, met verlof; ickbidde ,ruymt de kamer,

Hier is nu weynigh volcks en ftilre vry bequamer

Alseenigh groor gewoel, debruytrrcet aenhet bedt,

N u moeder , fluy t de deur . en dracght de fleutel met.

U is nu, bruydegom, volkomen recht geboren,

Gcnaeckt u weerde pant, van duy lent uyrgckoren,

Begroet u weder- helft, niet nier een geyle montj

Maer uyt een fedigh hert, en yder woort een pont. a

Mijns herten foere wenfch, van God e my gegeven

Tot kift en foete vreught in dit gelelligh leven>

Mijntrooli mij i ander ;ck , gehecht in mijngemoet

Meer als mijn vader felfsen al het naefte bloet.

Gev. enfte bed-genoot, verkoren boven allen,

Ten leften fydy mijn , mijn fydy toegevallen,

Wy zijn van nu voortaen, wy twee en zijn maer een,

Wateerftmael eygen was, is even nu gemeen >

Wy zijn door echte trou, en op gewifTe gronden.

Ons leven-dagen lang te famen ingebonden >

Soo dient clan overhant dit jockallbo verfacht

Dat ons geheele fucht tot vrede fy gebracht.

Indien wy door de trou in rechte liefde paren,

Wat quaet fal immermeer ons mogen wedervaren ?

Wat fal ons hinder doen ; of brenpen in den druck ?

Twee herten eens gcfint zijn boven ongeluck. b

Schrijft dit in u gemoet ; waer dat gehoude lieden

Sich vicrcTi ov^erhant, en waere gunfte bieden,

Datr is een goede geeft met alle fegen by.

En maeckt het echte paer van alle plagen vry j

Daer wort het gantfchgefin, kinr,boden, nichten, neven.

Als door een vaft gevulgh, tor foete ruft gedreven

;

Daer wort 'et innigh hert geiiiyvert van den haet,

Daer vlotst 'et altcmael van cnckelhonigh-ract.

Komt ons de lieve Godi maer kleyn beflagh te geven,

Wy konnc n e\ cnwel, wy fuUcn vrolick leven,

Wy fuUen onfen loop voltrcckcn fonder pijn,

Indien wy voor den Heer maer eenigh kennen zijn. c

a Vel ifchomachusapud Xtnophcnfcm de ndminijl. domeJI. hiijufinodi Jere ccl-

hquiiim cmn uxore mfiituit , q'iofejc mutiii officii admonoit conjtigei, idquefub ip-

fum'mitinnm.itrimomi. vide Xtiiophant.Vb. ^. Scior.mdef:ituros , incjait Eraf-

vms , (fut fibi belli -jidentur at fefti-vi ,
quibtu htc talia abjurda -videbuntur , Jed

valeant iüejlne Ckrijio bcili. De Chrift. m.urnr.

ChrjJofl.inCemJ.Homil 37.

b Sl^ndo concordia , fax , ér 'vhiculiim dilciTiovis cum mutiere& -virofuerit,

emnia fitnitl afpaim bona , é" ntiUli mjtdils expcjïti fimt , magno éf inexftitt^nab'rU

vturo circ'imdiiti ; hocjiixta Deifetitenfiam eosfortiorci reddit ; hoc cmnihtii divi-

tiU& abiendantia eos m.igU locuple.'abit, hoc füpernamgloriami^ conferet, hoc&
Dei beiievolentiam ia ubertimconciltabit- Proinde, ivqtiit ,oro neqiiidiHis prafe-

rtnditm euiftimemiUtfed omnia fntuimu! ér fg/tmM,iea ut tr^inquiUitat ér paxjït

eoh.zbitantibut ; tuncitutem érf-liiq-.ii ncifcuittur , érfervi & «•'" undequaqxe

domrif Z'irtutefiorebit, eritqiie nriltiplex rtrumprojberieaf.

c Dat fy hacre zielen den ghetrouwen Schepper bevelen met wel doen

I Pctr. 4. j 9.

OfGodt fal alle ding naer onsbehoeften voegen.

OfGodt fal onfen geeft in alle ding vernoegen
j

Indien geen rijcke fchat ons koftcrs op en vult.

Ons vreughde fal bcftaen door middel van gedult.

War my in als belangt, ick ntmc tot gctuygen

En God cnonfetroii, mijn leden fuUenbuygen

Tot vlijt, en rijpe forgh, tot alderley beüagh,

Dat iemant van den man met reden eyfchen magh.

Ghy, in het tegendeel, leert uwe linnen lliercn

Tot onderling behulp, leert uwen hoeder vieren -,

Op dat in als de manmagh zijn ontrent het wijf

Gclijck een w eerde ziel is aen hei gantfche hjf.

Wy fullen onder dies,wy 1 uilen tullchcnbeyden,

Al wat 'er is te doen met reden onderfcheyden.

En plegen ons beroep nae ey fch en rechte maet,

Gy dienften van het huys, ick dingen van de ftraer. *

En evenwel nochtans foo fullen alle faecken

Ons in gcmeenc plicht, en niet als eygen, raecken,

En dat op dcfen voet ; een iederin het fijn,

En even ondermengt als 't water en de wijn. b

Het ftuck aldus bele) t, fal ieder zijn betrouwen

Dan vorder op den Heer en zijn beloften bouwen j

En fchoon daer onweer rijlt,en ftuere vlagen maeckt,

't Is God, degroote Vorft, die voor de lijnen waeckt-f

En als het fchoon gebeurt dat Godt in onfe tijden

Sent vaderlicke tucht, fent eenigh bitter lijden.

Ten dient ons evenwel niet tot een droeve val.

Het eynd is enkel heyl, het eynde recht 'et al d
Al wat dejeught befit verandert met dejaren.

De luft gaet haercn gang, laet ons in liefde paren.

Niet op een fchonne verf, niet op het lijfgegront,

Maer op het innigh goet, het ware trou-verbont.

Laet vrede, foet beleyt, en minnehjckefeden

Meer trecken ons gemoet, als opgepronckte leden j

Laet Godt doch boven al ons zijn degrootftewet,

Hy is opwicn het oogh in allen dient gefet.

Het eynde van de trou is kinders op te wecken

;

Daer mott geen reyne min tot quade luften ftrecken.

Dus laet de weerde trou, verfcgelt met de tucht,

Ons brengen uyt den brant, en leyden tot de vrucht.

Dat z:jn tot onfen trooft de vaftebruylofs- gronden,

Waer op de loflejeught moet v. crden ingebonden j

Hy vintlkh buyten fpoor, wiehierteverdegaet}

,, Al wat ten goede ftreckt bewaertdemiddelmaet.

Dir magh de jonge bruyteen wcynigh overleggen,

En weder, als het dient, haertegen-redenfeggen

:

Behoeder mij ner jeught< van Godemy gejont,

In wien mijn reyne ziel alleen vernoegen vont.

Ontfangt ujonge bruy t, en defe teere leden.

Die ick aen u alleen nae defen fal hefteden j

Ontfangt u wederhelft, u lot, u echte wijf,

Ontfangt in uwen fchooteen ongefchonden lijf. e

s Mihi 'videtur Detim natur/im mulieru ad cttram intut fufcipiendam in lucem

prottilife , mollitreefue corpore , utititraparie'es officium obirer i at viri corptatmi-

miwique adcilorei ae frigora patienda , turn etiam ad Libores pacis ac belli confti •

tuijje, ideóqiie res ill: feras agendas delegalfe. Xttttph.

In familia dijPertita fnnt officia : juntqae aha iiiri , aliauxorispropria. exttrnx

negotia viropermitte. Gregor.Naz,ianz. adOlymp.

\ Profunt conJHgesJibi mutito , fua in coitimime ccnferentes oh eamque catifam

fuavttas in hac tali amicitia itiejf, uiilitr.fqiie maxim.t. Mijiot. Eth. lib.S. eap. 1 1

.

c Die tot Gedt komt, moet ghclooven, dat Godt is > en dat hy de gene die

Godt foeckcn loont, Htbr. 1 1 . 6.

De handt onfes Godts is ten beden boven allen die hem foecken, Efra.

8. il.

De wandclingc fy fonder gierighcydt , weeft te vreden met het tegenwoor-

dige; wanthyheehgcreyt: leken fal u niet begeven, noch en fa! u niet ver-

laten, Hcbr. i;. 5.

d Ufaleenhchtindc dnyfterniflèopgaen, cndcuwcdonckerheydt fal zijn

alsdcmiddagh, Efai. 58. 10.

e Bene agitiircum wigo ad marttum novum adfert lonam animi indolem , ful-

chritudinugratiamyfloris rudimentum. Apultït yipo. z
.

•

Een



B R {

Êen lichaem fonder vleck , een kuys een eerbaer wcfen

,

Een roofe metten dau , by niemant oyc gelefcn

,

By niemant aengeroert ; ontfangt doch boven al

Een toegenegen hert dat in u IcA'en lal

,

Datuyt zijn gantfcheluft , en met geheele krachten

Tot u vermaeck alleen lal drijven zijngedachten,

Salwooncnmetden geeft in u mjjneven-beelt,

Soo lang een kleyne lucht in defen boefem fpeelt.

Ghy , ftiertmy niet alleen tot huyfelicke faecken

,

Maer leert my boven al tot onfen Godt genaken , a

Leert my te buyten gaen , en treden met den voet

Al wat ons ydel vlees ley t van het waere goet.

Leertmy voor alle ding,door vriendelick vermanen

,

Te fcheyden mijn gemoet van alle fotte wanen ;

Dat fal in defen geeft ontfteken meerder vonck

Dan ofmy eenigh menfch de ganfche werelt fchonck.

, ,Twee zielen eens gefmt , om God te willen eeren

,

j,En konnen nimmermeer van haere liefde keeren >

„Want als het nietigh fchoon fal van deleden gaen

,

,,Dan fal de ware min op vafte gronden ftaen.

O goet , ó foet begin .' ó vreught , ó hemels leven

!

O ! dat een yderpoogh een fachtefpoor tegeven

a Dirrge quam diligts. Vxor reiie divina (jr humatae rei ficia lücitur l. adver-

fus. C. de CTsmme ex^ilat. h*red.

Aen zijn befcheyden deel , op dat in atle vlijt

Al wat ten quade ftreckt van beyde fy gemijt.

Wat is 'er beter ding als met gefette reden

,

Doof heus en rijpgefpreck , en even door gebederl j

De finnen over-hant te voegen nae de leer

,

En met gelijcke fuchtte treden voor den Heer ?

Wat is 'er quader flagh , als fonder tegen fpreken
De fonden aen te lien , en alle fiel-gebreken

Te dulden in de borft van uwen weerden vrient

,

Die uyt de modder-kuyl voor al getogen dient ?

Hoe kand 'er harder leet , ofdroever ftuck gebeuren

,

Alstwee, die eenigh zijn, van een te laten fcheurenj
Soo dat (o fêlfaem ding

!
) een vlees fou moeten zijn

'

Ten deelin alle vreught , ten deel in alle pij n.

Pooght,man en vrouwe,pooght,ook met geftorte trané,

U lieve wederhelft tot deughden op te manen

;

Pooght met u gantfche kracht te weeren uyt' er hel

U weerdejock-genoot 5 u diere bed-gefel.

't Is beter , die men liefc , zij n feylen aen te wijfefii

,

Ab , door een fot gevley , een quaden aertte prijfen.

De tucht, al valtfe fwaer , is enckel vriende-werck

,

Een onderling vermaen , eenhuyfelijcke kerck.

Com-
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Compendium officii conjugalis.

POjlqnam ftno fohrioqtiejudicio coiit legittmum matrï-

montum , proximum ent dare operam ut inter con-

juncios coaUfcat ac roborctitr mutuA benevolentt.i :

Charuasyqua fponf(^sprofiquitnrjponptr»,facikperficiet , ut

fuelLt mores adtempm autferat , Aut corngat: rurfumptieU

lx , fi a.dJponfttm attulertt Amorem cotijugaUm cum decent

i

rezeretitia. conjuncturn , nonfdctiè marito relucfabitur ,fed

obfecundans ac cedens ^/ibt de ytnctet illitu animum.

Habent dr dutcipmarum rerum initia quandamfuam mo-

Icftum j yclut acerbitatcm quandam progrejju temporis tn

dulcorem abiturarn :quid "vtno fuavius ? fed abuyacjlpri-

mtir/t Acerbd. proinde quijlattm refiliunt a -^irgine , cujm

acerbttatemftrre nonpoffunt^nthdo confulttusfuiunt qukm

fiquis gufiatam uyamtmmaturam., offenfus acore coutem-

nat, aliijque mature fuayttatem reltnquat.ExJpectas mujla

xitna donec tempore dcponxnt aufierttatem. e.xJpeCla (^ tu

faulisper , donec nova nupta matufefcat. Sich.-ibet natura

rerum humanarum
, ut nihilvoluerit ejfe tamfunye , qutn

aliqtiidaloés admifcaerit.

Habent é" adolefcentes ,ncndum multo ferufn ufu for-

mati, qmddam ferox (^ mfolcntitts , quod faulatimxtate

mitefeit.ProindepuelU quxprotmm offenft refiliunt h (pon-

fisfuU , drjimu/tatem Jufcipiunt , non minus viconfultefa-

ciunt , quamjiquis apis idumperpejpi-s, melaliïs relinquat.

gratipma rofa defpmh nafcitury nullus exfctndit rofariumy

ojfenfus Aculeo ,fedfruêiU'S amore quod molefium ejl dij?i-

muUt.

Plurimum autem fAciet adconfirmandAm amicitiamper-

petu£ quidam morurn comittis ,fic temperAta inter blandi-

tiem dr aujieritatem , ut nee reverentiam tollat ^ nee confue-

tudtnisjucunditAtem 'vitiet.

^u^AmquAm autem oportetmutuitm ejfe obfequium,tarnen

pr<efcribit hoc turn naturA, turn SAcrArum Litterarum auto-

ritiU , ut muller objecundet -viro potius , quam vtr uxori.

Apojiolm enim maritis charitatem dr comitAtem prxfcri-

bity rnulieribu4 Autem obedientiAm dr obfequium. Erafm.

de Chrift. matrim. Inftimt.

Kort begrijp "uan deplichten des hou^eltjcks.

NAer dat nu het wettelijck houwelijck met wel-

hcdachten voor-raet en gefont oordeel voltroc-

ken is , de naefte betrachtinge moet zijn, te be-

forgen dat de onderlinge liefde en goetvvilligheyt tuf-

fchen de nieu-getroude meer en meer aengroeye , ver-

fterckt werde , en wel beklijve.

Gelijckdeernftige liefde , die dejonge man fijne be-

minde bruyt is toe-dragende , lichtelick dat in hem te

wege brengt dat hy haere fceden ("die hem eenighfins

moghtcn tegen de borft fijn ;oftverdrage vooreenigen

rijdt 3 of wel deftlve met foete bejegeninge verbetere:

Alfo kan de jonge vrouw aen d' ander fijde (indienfe

maer eene oprechte houwelijkfe liefde neffens een beta-

mclijckc cerbiedigheydt haren mannc toe-brengt ) haer

alfoo dragen, dat fe hem niet lichten faltcgen-ftrevelen :

maer liever foccken met wijcken en gehoorfacmen fijrt

herte te winnen , en t'eenemael tot haer te verbinden.

Deervarentheyt leert dat vceltijtsde bcginfelcn, fclfs

van deallerfoetlle dingen , foo cenigemocyelijckheytin

haer hebben, t' welck is gehjck een lucrighey t die met 'er

tijt in foetigheyt verandert. Wat is 'er doch foeter en

aengenamer als wijn, die nochtans komt van de ecrll-

fuere druyve ? Daerom die gene die foo lichtelick foec-

ken uyt den bant des hou welijcx te fpringen, en dejonge

vrouwe te laten fitten, om datfe quanfuys eenige hare

fucrigheyt of Ihierigheytnictcn kennen verdragen , die

doenevenfoodwafelijck als die gene, die, hun llootcn-

de aen den eerden fuerenfmaek deronryper druyve,de-

felve heel verfmaden en verworpen , latende ondertiif-

fchen andere genieten de foetigheyt der felver naer datfc

rijp geworden is. Ghy die ^vcl kunt patientie nemen mee
den nieuwen wijn , tot dat hy met 'ertijt klaer worde, en
fijne wrangheyt in molligheyt verandere j wacht doch
oock een wcynig tijdts tot dat de nieuwgetrouwde hare

rijpigheyt en foetigheydt verkrijge. Het is doch foo den
aert aller menfchelijcker dingen , door Godes befchic-

kinge , dat 'er in defe werelt niet foo foet en fy ,often

is met wat bitters vermengt. Soois'toock mettcjonge-
lingen, die door de kleyne ervarentheydt noch luttel ge-

fteltenis in hun hebben: daer is foo wat Ifuers en felfaems

in hun, t welck met dejaren allenxkens verfacht en beter

geftelt wordt. V^m gelijcken de nieuw-getrouwdejonge

vrouw en , die om een kleyne faecke geftoort zijnde

,

ftracx vyanrfchap in nemen en \an de mans wegh loo-

pcn, zijneven fooqualijk beraden als die gene die eens

van de byen geftekenfijnde, den foetenhonigh der fel-

ver aen andere laten eten. De allerheffelijckfte roofen

pluckt men van uyt de doornen > doch niemant en worpt
den roofelaer uyt om dat hy vande doornen altemetsge-

fteken is -, maer de liefde van de aengename bloemedoet
hem overfien en kleynachten alle 't gene daer ontrent

eenighfins moeyehck is.

Doch tot bcveftinge van de onderlinge vrientfchap

doet en vermagh feervele eene geftadige vriendelijck-

heytvan feden, dewelckefoogcmatightfytuflihenlief-

felijckheyt en ftemmigheyt , datfe noch de behoorlijckc

eerbiedighey t enbeneme , noch de genoeghhckheyt der

onderlinge vrientfchap en verftoore ofte krencke.

En hoewel de gedienfl:igheyt behoort over wederfij-

den gelijck te gaen , nochtans is 't een voorfchrift der na-

tuere en een gebod der Heyliger Schrift , dat de vrouwe
eerder den man, als de man der vrouwe onderdanigh

moet zijn: want den Apoftcl gcbietden mannenliefde

en vriendelijckheyt, maer den \ rouwen gehoorfaemheyt
en gedienftighey t. ErAfmus in fijn bbeck ^f C^r//?. W4-
trim. Infiitut.
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Prorcih. 7, 1 rn-f. lo. 16. 1-. 30.

Vyicn een dcughtfame huyfvrouvve bc-

fchickt is, die is veel edelder als de ko-

ftelijcke pcerlen. Sy doet haeren mondt op

metwijsheydt, en op hacre tongeisheylfame

leere. Sy fchouwet hoe 't in haeren huyfe toe-

gaet , en eet haer broodt niet met luyheyt.

Lieffelijck en ichoon fijn is niets : Een vrouwe

die den Heere vreeft ialmen loven.

Tit. i.-vcrf. 3,4,5.

T\ At de oude vrouwen leererffen fijn der ver-

lijckheyt: op dat fy de jonge vrouwen

onderwijfen haere mannen lief te hebben

,

haere kinderen liefte hebben , voorfichtigh te

fijn, fuyver , het huys te bewaren , goedt

,

haeren mannen onderdanigh : op dat het

woordt Gods niet gelaftert en worde.

iPet. ^.yerf.i, 2,3,4.

(~^ Hy vrouwen , weefi:uwen mannen onder-

danigh , op dat oock die gene die den

woorde niet gehoorfaem en fijn , door de wan-

delinge der vrouwen fonder woordt gewon-

nen worden , als fy aengemerckt hebben uwe
goede wandelinge inde vreefe. Der welcker

vercieringe fy , niet die uytterlijcke , in het

hayrvlechten engoudt ommehargenoft klee-

deren acn-doen : Maer die verborgen menfche

des herten, in de onverderffelijcke vercieringe

eenes fachtmoedigen en fi:illen geeftes, de-

welckc koftelijck is voor Godt.

Gregor. Nazianzenus:

\/[Vlierum ojmimentimeji y morum probitateac ele-

gantLi florere; domi ut pLivimim manere; collo-

quium cum diVipis cr^cuHs bahere ; fujo nc lancc opc-

nim dare , [hoc eriim fceminarum mumis cjï) andllis

opera mandare
,
famulis aümenta reclc juppeditare ;

labiis , ociilh
,
genhfumim injicere j

pcdcm l'mine non

admodim frequenter efferrc ,
pudicis -tantum mulicrihus

oblcdari,

Gregor. Theodifi:. Patrat.

"D Onum efi conjuiium , Jed mala Jimt qtu circa illttd

ex huju-s mundi curafuccrefcimt. Skut f^pc return

mtmdumque itcrpergimm , iy tarnen ortisjuxta 'viam

^^epribusper-vejiimenta retinemur j in^iamundanon

offendimnsjfed a latere nafcitw qmpungamiir.

Erafm.Deinftitut. Chrift.

foem.fol.9.

V7" Bipropior animorum conjmclio , ubi certior fiducia

quam in matrimonio ? quum uterque -volensfe tra'

dit in altcrimpoteflatem , jibi quodam modo adimens

jusfuicorporis.

Idem:

Conjugium eflbiga qtudam , duobus innitens axibus,

quosfi kniat morum comitns ,
Ü" animorum fynceritas ,

nee rixarum inamccnus firidor audietur infamilia , ^
utri/que concordibus quicquid a^iturfcslicius fuccedet.



A E N DE

BRUYLOFS-GASTEN.
5 Eerde vrienden j Terwij-

len de Briiyt noch in haer

kamer is, miflchien beellg

om haer nicu vrouwekleet

aen te trecken j foo en fal

het u lieden (gelijck wy
verhopen) niet verveelen

dat wy, om geen tijdt te

vcrliéfen , ondertuffchen een weynigh hande-

len van dingen die op de j egenw^oordige tij t en

plaetfe niet qualik en lullen paffen. lek en kan

voor eerft niet verrwelgen,dat op gifteren over

tafel eenige onder u lieden in twijfel hebben

derven ftellenjOfoock het huwelick niet ftrij»

digh en fy meteen geruft en recht Godfaligh

leven
j
gelijck wy dan weten dat foodanigh

gevoelen oock elders by velen wort voorge-

sproken , tegens de welcke wy jegcnwoor-

delick niet gefmten fijneenigh wiit-loopigh

verhaelinteftellen;maer feggenalleenlickin

\ korte , om alfoo tot ons voornemen te oera-

ken , dat naedemael de ftaet des huwelicx by
Godt felfs is ingeftelt , en dat in den Luft-hof

,

en voor den Val^ dat de menfche een gefel-

ligh dier (ijnde , niet en diende alleen gelaten,

volgens Codes eygen verklaringhe^dathetis

een onderlingh behulp van man en vrouwe,
mitfgaders een nootwendigh middel tot ver-

mydinghe van onkuysheytj dat niet als door

het felve de fekerheyt derkmderenen is te be-

waren , en de geheugheniffe der menfchen in

wefen tebehouden ; datmede , volgens het ge-

tuygeniffe van Godes uyt-ghedruckte woort

,

echte lieden oock hier opaerden een pojddick

/e-ven konnen leyden j en eyndelick dat noch
Godes kercke , noch hctburgerlickc^egiment

buyten het felve en konnen beftaen

:

't En is noch huys, noch erfy noch diergclijchefaeckcny

't Enfijn de mailen niet die ons de (leden maecken ,

Het is al heter [lof, h:t is het echte f iet
,

ÏPaer by dat ieder landt, en al de ypcrcltflaet

:

Dat (feg ick) dacrom nicmant en heeft te

twijffelenof 't voorfchreven beroep
,
(foo het

felve behoorlick, inde vreefe desHeeren,by
hem wort aengevangen en beleeft) en fal voor

hemenfijn gefclfchap eengeruften godfaligh

leven konnen inbrengen. Sonderdat hier te-

gens is doende, dat 'er foo veel moeyelickhe-

den en onluften by vele,in dit beroep levende,

over al werden gefpeurt j en dat "er felden foo

geluckigen huwelickwert getroffen, daer niet

eene van tween , of dickmael beyde te famen

tot eenigen tijde wederom en fouden wen- ,

fchen in haer geheel geftelt teworden^want het
felve de eygenfchap des huwelicx , en niet den
ongeruften aert van de menfchelike genegent-
heden te willen toe-fchrijven,is enckelonver-

ftandt. Socrates op een tijt gevraeght fijnde

welck van beyde beter ware , te trouwen , ofte

ongetrout te blijven , het fy (feyde hy) men
't een oPt ander doe , beyde heeft 'et ft; n onge-
mack, en geen van beyde en eyndight'er fon-

der leet-wefen. Hy fprack de ronde waerhey
t^

na den gemeenen loop des weerelts , en hy fel-

ve en heeft ten dien aenfien niét buyten re-

den het huwelick vergeleecken by een fuyc-»

ke, die in 't water leyt, daer viffchen binnen
en buyten fijn, elckhaeregelegentheydt,foo

het blijckt , foeckende te veranderen , dewijle

men fiet dat de gene die binnen fijn, haer wrin-

gen om buyten te komen, en die buyten fijn,

niet min en worftelen om binnen te geraec-

ken . Set een kevye met hoenders op een werf,

daer andere hoenders vry henen loopen , 't is

al het felve. Wat feg ick van beeften ? De men-
fchen gaen even den felvengang meeftinalle

dingen ; laet 'er een ftadt belegert wefen , oft

anders twee legers by den anderen liggen
,
ghy

fult gewaerworden, niet alleenlik dat 'er over-

loopers uyt de ftadt in 't leger komen, maer
even dat 'er uyt het leger eenige haer in de ftad

fullen foecken te werpen ^ wat fijn de redenen
anders , als dat de menfchen in al haer doen
de kortfige lieden gelijck fijn , die alcijt op een
anderbedde willen, en meynen het fal daerbe-

terwefen , daer 't hun nochtans van binnen let.

Defteen-bock, met een pijl in 't lijfgetroffen

fi;nde,rent met een ongeduerigheyt door ber-
gen en dalen, als ofhy fijn ongeluck ontvluch-

ten woude , maer och armen ! waer hy draeft,

hy draeght fijn leet met hem, en daerom en kan
hy 't niet ontloopen. Gelooft 'et , vrienden

,

het let ons van binnen , en wy foecken 't vait

buyten te plaefteren j wy gebruycken de ver-

anderingen voor genees-middelen, maer al te

vergeefs: een vuylemaege maeckteen fmaec-

keloofe mondt , oock daer men goede fpijfé

nut. Wil iemandt dat fijn tonge welluft genie-

te, dat hy al voren het binnenfte fuyvere. het

innigh deel moeft eerft geftilt en geftelt we-
fen , en dan fouden de uyterlicke dingen beter'

val hebben, de fiele , die onfterffelick is, en kan
geen vernoegen vinden in tijdelicke en ver-

ganckelikedingen,tenfy fake dat de felve aen

Godes eeuwigh wefen krachtelikworden vaft-

C\ Tl aex.
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iTcmacckt , en dan wort het goede ghcwillcn

acndcnmcnichcalsecn geducrigc fceft-dagh,

gyeotcri-vr^d bebbcnje (icydt David) die inrc \ra

liefhebben. Des menlchen hèrte is als de naelde

van het Zee-compas, ten kan niet ftillc fijn
,

voor dat het op Godt , fijn rechte Noort-fter-

rc
,
geftreckt ftaet. de Goddeloofe (feydt de Pro-

pheet) jijn als een onjinymige Zee , die niet (ii/le fijn

en kan. de pddetoole , [precckt de Hecrc , en Ihhben gee-

nen wede. Ten is dan de fchult niet des huwe-

licx dat de menfchen een ongeruft leven ley-

dcn, en ftaegvcranderingcfoeckeni de gront

van het quaet fchuylt in haer eygcn hertc , dat

gebetert fiinde, foo is'et al gerecht. En die

metmenlchelickebillickheyt daer van fpreec-

ken en het daer toe noch niet brengen en kon-

ncn , lact die doch dan ten minftcn ieggen
,
ge-

üjck eenRomeynsTucht-inecfterdedej Inaien

ïrj (leyde hy tot de Borgers van Romen) fondcr

rvrou^en kven konden , -^'yjouden in dien deele ^an de

mocyelijckbeyt ontfiagen scejen ^ maer nadien het de na-

tuerejoo gelpocgk heeft, dat -^cy met de 'vrou-^en niet ge-

heel na on/enfin , en fonder de fche geenfins met allen

heflaen en konnen ,foo is 'et beter den gefladigcn yceljJant

ruan het menfchelick gedachte , als een konefimclickheyt

ivan ons eygen felfsy te bejorgen. Dan deRomeynen
en andere volcken maken het ioo fy beft mo-

gen: ons aengaende, die Chriftenen fijn en

dele jegenwoordige euwe beleven, wy heb-

ben bylondere redenen, en meer als eenigh

volck hier te voorcn , om op het geheel ftuck

des hiiwclicxnaerder te letten, en alle moge-

licke gevoeghlickheytdaertoeinte brengen.

De feden van verfcheyde landen hebben open-

baerück de hoererye toegeftaen , en God gave

dat fulx op eenige plaetlen noch ter tijt onder

den Chriftenen niet om en ging.De boelfchap-

pen fijn na de geft:hreve rechten niet alleen-

lick Tonder ftrafFe , maer even ftjiider fchandc

toegelaten geweeft j E n dat erger is, men heeft:

menlchen gevonden (en die niet van de cjuaet-

ftc) die haer echte vrouwen
,
ghelijck een ge-

meen ftuck huys-racts , aen haer vrienden niet

en ontfagcnuytteleencn, en vooreen tijt over

te letten. Sien wy niet dat aen Godes C)'gen

volck istoeghelatengheweeft aen haer echte

vrouwen, alleen om (ick en weet niet wat)
onluft , een ft:heyt-brief te geven , en van kant

te ft:nden ? Daer jeghenwoordclick door de

Chriftclickc Iccrealle ft)odanigcvuylighcden

ten vollen fijn afgcft:haft , en de bant des hu-
' welicx ft)0 valtgcftelt , dat aen den lelvegeen

fi:heyden meer en is als door doot en overlpel

,

't welck de doot tot een ftraftc heeft. De
faecken dan ft)o ftacndc, eniemant in diegc-

legenthcydt fich niet ten beften verlelt vin-

O F S^G ASTEN.
dende, het fy dan door de fchult van fijn gc-

maele , eygen gebreckelickhey t ,'of miflchien

door onvcrftant van beyde te famen , wat raet

voorden foodanigen? lidhy fijn ongeval gaen
fitten behuylen met Heraclito? of fijn eygen
dwaesheydt en onverfichtigheydt bclachen

met Democrito ? is 't niet beter dat hy gedcnc-

ke dat alle dinghen gelijck als hare hant-haven

hebben, met Epi^teto, en dat men de felve ge-

mackelick kan dragen , indicnmenfe maer wel
en weet te vatten ? oft dat hy oock uyt be-

iwaerlicke gevallen fijn voordeel weet te tree-

ken met Metrodoro ? wat my belangt, ick oor-

deele, nadien de laeke ,dacrwy nu van hande-

len, tew eten de ftaet des huwelicx , in fijn eer-

fte en oude luvfter en vaftigheyt is geftelt door
de fijyvere leere des Heeren Chrifti , dat de
middelen , tot voorftant en onderhout van den
felven dienende, mede nergens beter als uyt
de felve en fij n te bekomen ; en dien volgende

,

foftellenwy v aft en onwedcrfprekelick,datj

ingevalle een ieder in den echten ftaet leven-

de, fich aenftclde om te volgen den raet des ge-

nes die den felven eerft heeft ingeftelt, ofte des

genes die den ftant van den felven naderhandt

heeft vernieut (die beyde een fijn^) dat, fegh

ick, het nietuytte fpreken en is wat vooreen
ft)etigheyt daer in te vinden foude wefen-.want

gewiffelick , foo wy het ftuk na behoren infien,

men fal bevinden dat al wat ons in .die gele-

gentheydt bitters ontmoet, nergens anders

door en wordt veroorfaeckt , als vermits wy

,

niet den raet des Heeren , maer ons eygen fin<^'

nelickheydt overal in 't werck fijn ftellendc.

Laet eygen wille op-houden (feyder een Out-
vader) en daer en fal geen helle wefen, noch
hier , noch hier namaels. Een gebreck hebbe
ick , onder andere , in veel huys-gefinnen aen-

gemerckt,'twelckby hetmeeren-deel van de

echte lieden niet dan al te gemeen is, te weten y

datelck , foo haeft fijn partuyr aen d'eene fij^

de haer plicht te buyten gact,hy dadelick daer

op fich mede oordeelt los te weien van den fij-

nen j in voegen dat de eene qualick Iprekendc,

de ander meynt ftrax dat hem ghelijck recht

geboren is. 't Is enckel misverftant, niemant

en wort vry geftelt van dat hem Godt bevolen
heeft, om dat een ander niet en doet dat hem
Godt bevolen heeft, het wort gantfch qualick

by iemant naghedaen , dat hem in een ander

ten hooghftcn mishaeght : wat wort 'er iemant

gram om dat Cuw gemale gram is geworden? 't is

beter dat hy fich fclf gram worde, even daer-

om , vermits hy gram wort. wat gebruyck kan

doch icmants iijtlaemheythcbben,indicnhem"

noyt eenige terginge tot ongcdult van iemant

over
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fcverenkoomt? Soois'etdanbeterdatiemant

eenig quaet lijdende, het lelve vergeve acn die

hethemgedacn heeft, op dat 'er niet twee te

gehjck quaet en worden, Laet ons by dele ge-

fegentheydt een weynigh dieper tot defe be-

denckinge intreden, en eens kortelik het ampt

beyde van echte man en vrouwe ovcrloopcn
j

het en lal niet als vrucht konnen IchafFen , al

en dient 'ec maer tot inleydinge van het vol-

gende werck. Wat dan eerftelijck denmanen

dellelts pligten aengaet, de lelve konnen(naer

onsbedencken)bequaemelik werden gebragt

tot drie hooft-ftucken. Voor eerft ftellen wy
tot lafte van den man de beforginge van den

Godsdienft in den huyle , ten eynde deffelfs

huys-gefin moghte welen als een kleyne ge-

meenteGods.deGodfaligheytrreytdeApoftcl)

is tot alle dingen nut, als die de belofte heeft

desjegenwoordigen en toekomenden levens.

Ten tweeden , vereyflchen wy in den lelven

dapperhcyt en goet beleyt om fijn huys en

huysgefmbehoorlickvoor teftaen ,en van alle

nootfaeckelickheden te verforgen. Ten der-

den, is hem noodigh een hertelicke liefde en

vriendclicke heusiieyt over fijn gelelfchap van

welcklefteftuckwy fonderlinge voor hebben

te handelen m dit volgende deel. De vobr-

fchreve heufche minnelickheyt meynen wy
dathem ten diepften behoort te worden inge-

fcherpt iiyt drie verfcheyde en fonderlinge

Schriftuer-plaetfen , daer toe krachtelicken

aendringende , die wy geerne kortelick den

igoet-willigen Lefer hier vyillen aenwij fen . de

eerfte plaetfe is GeneJ. i ^ifferji
3 5. daer het -ioijf

"^ongejcytteyrefcn vkes iPandes mans ip/ees , en been

"aan de'^m^ws been , dat is in al haer wefen geheel

uytden man. dctw^eede plaetfe is E^cch. 24 ,

y^a). ló daet de vrouwe wort geheeten d: luft

TJ'^n da mi-':s oocÉi dat is,de gants en ge

maeckelickheyt van denman, de derde plaetfe

is I <.:mH, / II , -y^erf. 3. daer de vrouwe by ge'

lijckenifle w^ert genaemt het eenigh Jchacpje JIa~

pende m denjchoot dts mr.ns , *c -^celck by hem gehouden

yrort ,.h een dochter.Wy laten de fluyt-redenen en

foetebedenckingen,uytdevoorlchreveplaet-

fen vloeyende,een yder tot fijn eygene over-

legginge, en leggen kortelick met den Apoftel

Paulo , ju'O hebl^e aan een icgeli.k ipan :t lieden fijn eygen
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worden in den vriendelicken bant der liefde té

fanien gevocght , tot geen ander eynde , als

om door onderlinge minfaemhey t malkande-
ren meer en meer tot liefde en vrientfchap te

mogen opwecken. 'tHuwelickis in der aerc

een recht werck der liefde , het moet met lief-

de begonnen, met liefde gevordert, met liefde

voltrocken worden. Tot het welckde man,
als het hooft , vlytelick dient voor te gaen , de-

wijle de vriendelickhcyt van den man in delen

deele is als een lachte voeringe van het jock

des mans, op dat 'et de vrouwe liever en beter

dracge. De vrouwen (ofwel fchoon eenige

fmadelicker wijfe van de felve derven fpreken

enfchrijven) en fijn geenfinsbyiem.antinver-

achtinge te hebben.de vrouwen fijn menfchen,

foo wei als de mans
i
fijn uytde lelve ,jabete-

reftofie als de mans j fijn immers foo noodigh

tot de voort-teelinge , als de mans ; hebben een

ledelicke en onfterffelicke fiele , foo w^el als de

mansj en boven al fijninde faligh-makende

genade des Soons Gods begrepen , foo wel als

de mans j en fijnmicsdieninw^eerde te houden

by de mans. 't Is wel foo , dat de felve in eeni-

genopficht werden vergeleken byfwacke va-

ten, maer daerbywertgevoeght, dat haer ten

dien aenfien by den verftandighen man eere'

behoort te werden gegeven i
en gelijck wy een

teer glas niet en handelen als een yfercn pot

,

oock geen porceleynefchotel als een koperen

becken , dat mitsdien de man op gelijcke wijfe

van de fwacke vrouwen niet en Ibudc vorde-

ren fodanigen vaftigheydt in de redenen en

fterkhey t van gedult , als millchien van maune-

lijke en geoelFende finnen verwacht foude mo-
gen werden. Niemantenbeeldefichfelveniri,

dat hy een vrouwe lal bekomen fonder gebre-

ken, maer dencke liever, dat fy hem bevolen is

heelever- • omhaerfwackheytteftijven ,enhaerfcylente

"Si'/jf^ljüo lief ah hem felven. E eni2;e volck<

onder andere de Rom.eynen, hebben in voor-

tijden een gebruyckgehadt in hare fchou-fpe-

len, dat fy lieden een Beir en een Stier te famen
aen een keten (loten, ten eynde die wreede ge-

dierten des te felderfouden woorden, enmal-
kanderen te vinniger mochten tergen.Het gaet
recht anders met de echte liedeniwant de felve

beteren. Ten is niet genoeg een goeden ackcr

te bekomen , hy moet gebout en bcfaey t wer-.

den ; ten is niet genoegh een eerbare dochter

haer ouders af te halen, enfichfelvetoe teey-

genen^het jonge fchaep dient vorder aenge-

voert, en ten beleyde van faeckcn onderwefen

te worden: Valt 'er iet te berifpen , dat fulx

heuflelick, en met korte w^oorden gefchiede.

de beftraffinge is als eeil mcdccijne , en dient

daerom op gelijcke wijle gebruykt te worden,

niet te heet als Lamech, niet te kout als Eli

,

maer lauw , oelijckmcnde drancken plagh in

te nemen , en alles mee befluy t van eenige lief-'

felickheyt. En in defc gelegenrheyt fijn die

gebreken mceft te ftraffen, nietdiedcmecfiie

fchaden aenbrenghen , maer die de meefte'

fonden in fich befluy ten. De man eü heeft niet

G ^ té.
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te dcnckcn dat hy over fijn vrouwe geftelt is

ah ccnhecrlchcnde Princeovcr fijn onderda-

nen j ofte gclijck een rauwe fchacp-wachter

over het vee, maer ghelijck de fielc over het

lichacm , die onderlinge door een onverbre-

kelicken bant van natuerlikevrientlchap ver-

bonden fijn ^ En ^t is eiaeiom alle mannen te ra-

den, niet dickmael iet op het fchcrpfiie aen

hare vrouwen te gelafi:en , om hare achtbaer-

heytnietingevaer te fi:ellen , alloo kennelick

is dat de kleedcren die men dagelicx draeght

lichtelickhaerluyfi:erverlicren. Eyndclik loo

is "et voor den man,ajseen gront-fi:uck van

fijnen plicht , in gedachtenilTe te houden , als

dat man en vrouwe Ichuldigh fijn malkande-

rcn liefte hebben , even daerom datle man en

wijf fijn , dewijle dat 'er ge(chreven ftaet ; Gty

mannen hebt ti-^^e 'vrou^^m lief: en wederom , ^hy

rvrow^cnbcht w^e m^innen lief niet uy t reden dat-

fe fi:hoon,riick, oft beleeft fiin j maer om. datfe

manenwiiffijn: en mitsdien lbo en moet geen

man van fijn gefeUchapfcgghcn ,of dencken

,

"SvicLin Inkkcn ï;7// /'/ / /./.-i-vK ;' want nadien hy

fey t en bekent dat het fijn w ijf is , foo moet hy-

fe liefhebben
,
juyfi: daerom dat het fijn wijf

is j want dat heeft Godt vol komclick bevolen

:

cnfchoon hy in haernict en kan vinden waer-

om hy haer foude liefhebben , foo fiet hy doch

Godts gebodt beyde over fich felven en over

haer , en daerom moet hy de felve om Godts

wille lief hebben.

Wat vorder in defe gelegentheydt de vrou-

wen israkcndcj De deughdenby de felvete

betrachten fijn eygentlijck defe, Onderdanig-

heyt , Trouwe ,Vriendelickheyt , Sedighey t

,

Schaemte, Befigheyt , Bcfcheydentheyt j en

dien volgende foo dient ieder echte wijf fich

te vertoonen trouween minnelick aen haren

man^ liefFelick ontrent haere kinderen ^ ghe-

fpraeckfaem voor de gebueren -, in huy s beefig j

opfi:rateftcmmigh j in woorden gefpaerfaemj

en boven al naufiende over haer Ichaemte en

eerbaerheyt. Vorder is haer nut voor haer

, ecrftebeginfelen grondelijk uyt Godeswoort
onderricht te fijn, wat voor-recht Godt den

man over haer heeft toegeftaen. Petrus be-

veelt de vrouwen bM-cm.mnen onderdiwigh te Jïjn

;

Paulus en laetfe niet foe o-ver de jel-ve hcafclMppy

T' -'jcrrn . maer beveelt haer onderworpen te

fijn. Deredenen van fulcx fijn krachtig jcerfl:

om dat demaneerfi:isgefchapen, endaer nae

de vror.wc.ten tweeden,veraiits het wijfis van

d'.nman , en niet de man van den wijve: ten

. dcrden,door dien het wijfis gefchapen om den

man, niet de man om het wijf^ten viercien,uvt

reden dat het wijf is verlcydtgeweell,niet de

man. d'Ecerfte reden h^eft haeroogmerk daer
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op , dat de vrouwe is als een jonger fone in deri

huy fe des Heeren j fijnde kcnnelijck(offchoon

de joncxfte fonen van eenen vader fijn met den
oufren) dat evenwel , nae recht veler volc-

ken, deoudtfte fonderlinge voordeden heeft

boven fijne broederen. De tweede reden fiet

daer op , dat het eerfle wijfal watfe hadde , van

den man hadde j de man daerentegen niet van

haer. De derde reden is genomen van het eyn-

de waerom het wijf fy gefchapen, als kennelik

fijnde, dat het eynde waerom eenigh ding is

gemaeckt, altijt uytnemender is als het gene
dat gemaeckt is; gelijck wy feggen , dat het

eynde waerom de werelt is gefchapen , is de
eere Godes j en mitsdien is Godt en defl'elfs

eere v/eerdiger als de weerelt: Demenfchcis
het eynde waerom alle gedierten fijn gefcha-

pen, en mitsdien is hyoock aenfienlijckerals

alle de felve,en onder andere mede als de vrou-

we , de welcke mede is eene van de fchepfelen

dieom des mans wille gem.acckt fijn. De vier-

de reden is gegront op een taftclicke billick-

heyt , \yefende meer als reden dat eene die foo

dwafelick haer van het ftuck heeft laten ley-

den , voortaen behoortte fi:aen onder de plicht

en voogdye van den genen die foodanigen

mis'ilagh niet en heeft begaen j en op die gron-

den is over Eva en alle haere vrouwelij cke na-

komelingen uyt-ghefproken het vonnis van
dienfi:baerheydt , om den man voortaen on-

derworpen te moeten wefen j het welcke foo
verre gaet, dat even Godfelfs geen belofte van
de vrouwe en wil acnnemen , ten ware de fel-

ve met het wei-believen van den man werde
beveftight

j
\ welck al te famen by een verfi:an-

dighe vrouwe rijpelijck en in een goct gemoet
overwogen fijnde , fal fy wel doen haer aen te

ftellenom in alles(fonde alleen uyt-genómen}
hares mans fin in te volgen, al foude 't felve

haer in eenigendeelfchadelick mogen wefen,

liever als tegens haren man aen te kanten j te

meer, dewijl het wijf den man onderdanig-

heydt fchuldigh is , niet alleenlick in fommige
dingen die met haeren fin wel over een komen,

maeroock in andere die haer tegen zijn ; want

anders en foude de felve niet haren man ,maer

eer haer eygen felven foecken te behaghen.

Voorbefluyt,

De man betracht de -^ct des lants ,

De -^ijfs den •^'ille -v^n de mans.*

Dan het is noodigh dat wy nuwederkeeren

tot onfenieugehoude ,en dewijle wy de felve

noch niet en vernemen, foo is het meer als tijt

haer op te doen wecken , op dat fy lieden fich

niet en verflapen j en wy het aengevangen

wcrcknieten verachteren.

T W E E^
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CHRISTELY C K H U Y S-W Y F.

Vertoont in de geftalte van

V R o u w E,

vergeleken met de S O M E R.

ILT lef is dsgulde Son yoat hooger opgcrejen
,

Het groentje y>an de Mey dat krijgt een ander "Sfe-

firty

Een lof "pan hoger fer^, de rijpe Somer-kracht

Diefleeckt het bloeyJelafyCn neyght 'et tot de dracht.

Yft , jonge lieden , rijft ; de fon begint te

^=,^ fchijnen

,

5^ En fchiet laaer ftraelen uyt, oock tuflchen

uw gordijnen,

Oock op het ftille bed -, een licht , een helder licht,

Dat roept u tot de forgh van uwen nieuwen phcht.

Wel op dan,jonge vrou , waeromfoo lang gelegen?

Daer koomtcen meerderpack op uwefchouders wegen>

Het is van outs gelooft , dat aen den tweeden dagh
De bruyt hctft dicker hals (^) als fy te voren plagh.

Ghy dan noch, dapper man , ghy dient voor al te waken,

En , vooreen teere vrou , u veerdigh op te maken :

Koom, leyt u bed-genoot tot haerbefcheyden wit,

Sy is van nu de vrou ,
ghy fet haer in 't befit.

a yiSuJio fld jnorem Gracoriim , tjui etuirrmum h'>die mmore hjl^ere dicfintur

,

üt Sp07ifarum ccllafridie nuptiariim f-!" dinietianttir, ^vmc.yie ecdcmfHo cxtlnrext

iffcione mariti ffonfwjit funBuf- l-'ol'i?!t entm ex con^relfti ccrpuf propter cahrem
dilatari , éf frafertim coüU7n, perquod jiig'lr.res r.rteri^ ,:d ojput afcendunt,

idque inttimefierefaciunP , hitie Cunlluf in epithalamio quodam ;

Nm , 'tllam ?ittfrix rofiafub luce revifeni

,

Siet hier eenjonge iprou , die , nae de hruyhfrdagen ,

Verlaa haer eerfle maly en alle dommejlagen ,

De randen "pa -i dejeught. Daer hoeft een rijper

fiicht

Eer dat een teere maeght haergelpe tot de tucht.

Siet , als een maghtigh vorft,eerft in het rijck getredcriv

Genaeckt met fijn gevolgh ontrent de vafte fteden

,

Soo wort hem by het volck de fleutel toegebracht

,

Een teycken van gebiet en van geduchte macht.

Men gafin ouden tijt , ontrent den eerften morgen

,

Een iicurtl aen de bruyt , rot ingang van de forgen , h

Een fleutel van het huys en alhethuys-bednjf

,

En dan was eerft de bruyt een gants volkomen wijf.

Elet dient hier naergevolght. Daer lijn bcfcheyde fakeri

T/ic rr:ier het vijfalleen , ofhaere boden . raecken :

Dekeuckenis vooralhaereygenheerfchappy,

Kctlywaet > mcrde walch, en mare-gang dient 'erby;

Noch llact :o: hi^.er beforgh de maeghden 4en te leyden ^

En , nae de reden eyfcht , haer dienfteii afte fcheydcri >

Hejierm potuit colhim curcumdr.reflo.

yideTheatr.Zuinfr. l-'ol.i<). cap.ult. dejiupt.

b Claves dahantjir7tovamipta(^i'.t Fcfttis ait) adpartiisfacilitatemomirati-.

dam j -vel adJign'tjicandam dom'mationem rerum domejYuarum , ^ curam iUt

commif-m arg. l.quum fater. §. piitet ,
plurilm , f. deleg. l. Ldavibw. f. dé

tentr. em^ti
' '

'
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Oockisdckindcr-quceckdevfouwe toegepaft,

Ten minftcn eer dejcught tct rcvejaèrcn waft. a,

-Een dochter , noch bepaelt in haerc kincfche dagen

,

Stact by een w ijfcn man de moeder op te dragen j

Aiaer allle rijper wort , en op haer trouwen ftact

,

Dan koomt voor alle ding de vader in den race

Doch hier magh ook iiec wijfhacr reden onder mengen

,

Om tweedcrley gcpeys tot e^n bcfluy t te brengen >

Maer als het oordcel fteeckr, door onderling vcrfchil

,

Soü moet het eynde lijn gelijckde vüder wil.

Leert hier uyr, dettigh man uw plichten onderfcheyden.

En recht u\\- palen op , en ll^ltfe tulVchen beyden.

„Die wijfjCfonderfactiVanhaere macht berooft

,

, , En is noch billick man , noch wettigh overhooft. .

Daer lljnder evenwel die aen haer echte vrouwen

Geen ding en laeten doen
,
geen laelken toebétrouwenj

Het fchij nt dat hun de vrou tot niet en is becjuaem

K !s voor het bed alleen , oftot een bloote nacm.

De man woont over al , de man wil alle faecken

Met eyge leden doen , met eygen handen raecken 3

De 'man is aen den heert en over al verdeylt

,

En daer men kailen boent , en daer men vloeren

dweylt.

Fy I moey-al , roert-de-pot , fout- klij ver, vrouwe quel-

der

,

Fy ; tayaert , feutcraer jgruys-fifter : gorte-telder

,

Fy 'pot lTJs,keuken-vcogt. moes-wrijvefjhinne-vaer,

Fy 1 pluyfer , al befchick , f^' rechte duymelaer

:

Het wijf is niet alleen om uwenluilteftelpcn,

Maer boven al gemaecktom u te mogen helpen

;

lek biddc , nu de bruy tuw vrouwew ort genaemt

,

Sooguni haeroockdeplaetsdiehaerenubetaemt. b

lek bidde , weeU: de man j maer laet dejonge vrouwen

Haer keuken leuren doen , haer kinder-luercn vouwen

:

j,Ecnmandiedeftighis, envaneenhooghgemoet

„En moeythem nimmermeer metvrouwe poppegoet.
Siet.God die niet en flaept,van 's avonts tot den morgen,

En die oock fonder forgh de werelt kan beforgen

,

En bint niet alle ding aen fijn geduchte wet j

Maer heeft ook eenighwerck den menfche vry gefet.

Offchoon het hooft gebiet , noch is 'et wel te vreden

Te laeten dit en gint oock aen de minftc leden.

„Ten is geen recht gefin 3 geen welgefchapen lijf,

„Tndiendereenighlidt gaetbuyten fijn bedrijf,

lek keere tot de vrouw, leert uwe palen kennen

,

Leert in het rechte fpoor den echten wagen mennen

:

Al wat de reden leyt dat heeft eenjuyrtemaet

,

Dus blijft in ubellagh, en binnen uwen naet.

Gods hey 1 igh wort gebiet, aen mannen en aen vrouwen

,

Een onderfcheyden kleet te moeten onderhouwen

:

Geen wijfen moet de dracht van mannen onderftaen,

Ceen man in tegendeel in lange flippen gaen.

Dit vijfl: ons n iet alleen den wegh tot goede fcden

,

Maer wil dat yder een , in fijn beroep te vreden

,

Sal wefcn dathy is jCn dat voor al het wijf

Geducrigh blijven fal bepaelt in haer bedrijf Tprefen

jjGccn broek en voeghtden doek; geen vrou en wort ge-

,, Die over haren vooght heeft vooght gepcogt te wefcn:

a Cfficui fu^ domï cxfedi'tvdtifunt , Philcfofhi circa trm -verfari voluut ; circa

lilerornm editcatitntm , grani covfer'VJitioncni , <^ Lvi^ texturam. ferliheros,»-

juniumkowinvrn curam intelligunt ; ftrgrctrtum ,q'iodlibit yiBta cibiquegenm ;

fir Ima texturam , quamltbet mulieirit exerciliijpeciem. lojipb. P,tf. de re^- CQU-

nuital.

b yirifliteltslih. Ethic.i.er.p.io.fcriiitivrocumtixoreidjuris ir.tercedere

,

quodin yirijltcrutid eft , nam pro dignitate 'jir in iis rebus imperat, ijua dignjc pint

•viro;(jHaautemfieminamdecen:eatillitrihnit. Si-virm tmmbui dtminetur , in

Cltgarchiiim fit 'mutatio ; quia centra dignitatevifacit. Denitfue uxores in-jiri

tiiteh funt t mn in fervitio. Ttraqnell- m leg. connubial. l. 8. num. 8. Plutarch.

in Problm. tap. 18 . rejh-t afudprifcosRmanos huric iMTttirjuiffi , ittjponfam w-

,, Het lij f is fohder eef , het Wij fis onbeleeft

,

,,Dat aen haer wettigh hooft iijn plaetfe niet en geeft*

Daer is een vreemt gcbruyck by v eel getroude luyden

,

Daer is een vreemt gebrek noch cp den dag van huyden;
Te weten , dat het wijf, oock in den echten bant,

Gaet boven hacren man , gaetaen de rechterhant.

't Is onrecht ,jcnge vrou , dat niet en dient geleden»

Al fchijnt 'et Hoofs te fijn
,
't is buyten alle reden

,

't Isllrijdighuytderaertmet Godesoudewet

,

Die heeft u by den man , niet beven hem , gefet.

Geen ding en kander min aen eenigh fchcpfcl paflbn

,

Als dat 'er op het hooft een lidt is uyt-gewafl'en

;

N iet dat het echte wijfgedij t tot mmder eer.

Dan als haer fotte waen trotft haeren over- heer.

Daer was eenjonge vrou , die hadde leeren fchaken

,

tn wild 'et even lbo in alle dingen maken

,

Gelijck het dapper Wijfdat by den Koninck ftaet

,

En poogde vooght te fijn oock midden op de ftraet.

Sy meynde dat het fpel , in ouden tijt gevonden

,

Oock by de vorfl:enfclfs,ontflootdevafte gronden

Hoe dat men nae dé eyfch^en op den hooffchen voet

,

Sijn weerde bed-genoot met eere kroonen moet

.

Maer 't is voorwaen gemifl:. De vrouwe daer befchreven

En dient geen weerde naem van echte wijfgegeven

,

Sy is maer voor de luft -, dat is haer gantlche wit

,

Sy is alleen een boel , die by den Koninck fit.

Dit tuyghthethooflchevolck, datop gewifle reden

Het re cht van adel weeght. ghy tempertuwe feden

,

Niet naer een ydel breyn , maer op een rechte maet

»

Ten kan geen eere fijn dat uytden regel gaet.

Laet, ick en weet niet wie, laetjonge fchote-bollen

Aelwaerdigh , onbefuyft , en blint gelijck de mollen

,

Gaen pronken achter fliraet^gaen aen de rcchter-hanr>

Sy melden , in het gaen > haer dertel onverftant.
„Het IS vergeefs gepooghtom hoogh te fijn getogen

,

.jindien u weerdlle vrien t leyt onderu gebogen :

,, Het befte dat het wijfter eeren dienen kan

,

, , Is eere voor het volck te geven aen den man. c

Ofwel u bed-genoot u fchijnt te willen eeren

,

Ghy , weygert niettemin en foeckt'et afte keeren

,

Segt met een foeten mont , wanneer het u gefchiet

,

De plaetfe van den man en paft de vrouwe niet.

Stelt u nae reden aen in alderhande faecken

,

Dat fal u lief-getal aen al de werelt maecken -,

, ,Die fich laet eere doen meer als hethem betaemt,

„Is weert gcweldigh trots , ofgeck te fijn genaemt.

De bruy loft heeft gedaen. „Siet hoe de foetfte tijden

„Verdwijnen in der haeft , en fnelUck heenen glijden

;

, ,Hce vriendelicken weert , hoe wellekomen gaft

,

„Geen vreugde blijft gefet , geen weelde ftaet 'er vaft.

Men hout , wanneer het hart {d) fijn horens heeft verlo-

ren, .

Dat danhetdickfte loofwoort by het dier verkoren

,

Daer leyt het dan en fchuylt, om dat fijn pragtigh

hooft

Is nacckter als het plagh , en van de kroon berooft.

Gaet even foo te werck , en om gelijcke reden,

Ghy , die het focte leet hebt by den man geleden j

tJ-odueentesjuberent dicere , übi tu Cajus ego Caja ;
quajictm viropafcifceretur ut

prt re natapariier imperarent.

c Muiier qua honorari vult , rnaritum honoret Ttraq. 1. 1 . cormubial. num. 14.

Cmniumgcntiumnohilioresfamina Sara , Barfabea , Lucretia , Megijlona , domi~

nos appellaruntmarttos. Tiraa. leg. comiubiali i. num. 7. Kide cdl-ocmjlgntcxem-

plum Maria Maxitnihani tixeris , CaroUBurgundifilia, qua i-irutn , primo JdttI

defpeBiim , eo /oh in maximam autoritatem adduxit , qutdplurimum ei tribuerct

:

yiv- 1.1. de Chrijl famtn. cap. de ctmcordiaconjugum.

d Ceru»rum bac in rt (cnfuttudincm 'vidt afud Picrium llltrogl. l. 7.

caf.ii.

Ont-
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Önthöut u van het volck , en Ichuylt een kleynen tijc n

Tot datje rij per v.orr, en meerder vrouwe lijt.

De bloem , die nimmermeer tot u en flaet te komen

,

De roem van uv.ejeught is heden wegh genomen,

Isjick en weet niet waer. GhY,krijgt een vrouwen aert,

En wort een ander menfch ais ghy te voren waert.

Neemt oorlofbruylofs volk. lek lïe de vrienden komen

,

lek hoor ons jonghe vrouw , nicht , moeye , fufter , no-

men,

"I
ae kint en docliter felfs. fiet , wat een groot geflacht

Verkrijgt een teeremaeght op eenen foeten nacht, b

'kEn wil op dele plaets niet laeten aen te wijfen

,

Een plicht die over al de befte lieden pnjfen >

Te weten , dat het wijften hooghlten eeren moet

De vrienden van den man , oock boven cygen bloet.

En weder , dat de-man heefc gunlle toe te dragen

De lljde van de vrou , oock bo\ en t\ ge magen >

't Is op het hooghfte nut , en uytcrmaten foet

,

"Wanneer men over han: de vrienden eere doet.

Leertdanhet nieu geflacht u heden aengekomen

Na defen , jonge vrou , als eygen vrienden nomen

,

Niet met den mont alleen ofdoor gemaeckten praet,

Maer even in het hert , en met de volle daet.

Het fal een eerlick man toe ivi. de fiel bedroeven

,

Indien ghy maer en wilt uw bloet-verwanten toeven

;

Dus, om u beften vrient te maecken wel geilnt

,

Onthaelt wat hem beftaet , en lieft dat hy bemint.

Doch boven alle dinc loo voeght de gan/che finnen

,

Omubefcheyden deel uytalle kracht te minnjUj

Want al wat eenigh menfch voorgoct bc'groeten kan

Dat leyt als op een hoop getaft in uwen man.

"Wiejonge boomen int, die plaghtaen alieiljden

De loten afredoen , de fchoten af te fnijcen

,

Ten eynd' het k ven-fap , en al het mnigh vocht
Sich by het nieu gewas te beter voegen moght.

Defucht die u gemoet voor defen pbgh re geven

Aen iemant , wie het fy , aen nichten en aen neven

,

Aen kennis in de buert - aen vrienden in 't gemeen

,

Brengt die , in eenen klomp , aen uwen man alleen.

"Wy vinden in de wet , door Mofen naegelaten, c

Dat van het ofter-werck des Friefters dochters aten

In haeren vryen ftaet , maer niemant atter van

Die uy t haers vaders huys haer voegde tor den man.

Dat was genoeghgcfeyt tot allejonge vrouwen,

Ghy moet'etmetten man , niet met u vader , houwen :

Gedcncktdit,teeremaegt, want alsghy fijtdebruytj

Soo is vooru het hofby uwen vader uy t : d

Ghy moetuw eygen Va.}: nae defen Jaeten b' ijven

,

Den naem van uwen man , niet van u vader, ik hrij ven

:

Want als een jonge bruyt treet in den echten bant

,

Syisgelijckeenboom, die elders wort geplant,

"Een boom , die fijn geway , fij n aengeborc tacken

,

Laetmet een ftale bijl gewillighneder-hacken:

3 Vehm novaf mipta^patlm a "j'ngmknte amifit nhquantiffer latere , quem-
admodum latuifTe Elifd-etam legrmtu , Zachryne nxorem , qiiia i'etula ciim uiio

concubuilfet , illas , quia iiirgmes cmcukuerunt. L. Vives de ojjicio mariti, cap. de

difeipl.faminar.

. b Ift/t, m^rile , thorifimt cnrimoda prim,Tjiigalis

,

Gignit amicitias a^er amica yiovai. Ouwen.
c Levit.zz. 12.

d Vtrgo fert'met i:d pr.trem , tamev wipt.tperi'met ad mttritum , Sl^if- De-
clam. ij-9. La coufhime generale de France exempte la femme mariée de
Ja pniflaiKC du perc. Faber. §. t. Jiifi. ad Sevat. TertuU. & f.

i. quod cm
eo qu'i in rS:r,i. fo:eJf. Semblablecoulfumeeftoiten Laccdemoine , od (com-
me diA PluKrche :iix Laconiq) la femme roariée parlcainfi; Quand j'eJtois

fille 5 je faifois Ie commandement ce mon pere, raais puis que jc fuis ma-
riée , c'eft au tnary i qui je dois obeilTancc. Bodh;. Uh. i. sap. j. dela Re-
pttbliq.

Een boom , vol gullejeught die uyt een nieuwe fucht

Maeckr nieu en ander hout, en mede niemve vrucht.^

Al moefte lacobs faet met alle maghc veijagcn

Het Amoreeiche volck , en die ontrent haer lagen

,

Had iemant even wel een wijf te huys gebroght,
Die was het gantfchejaerontflagen van deii tocht.

Vraeght iemant waerom dat r hoort eene \ an dereden j

Op dat hetjeughdigh volck moght paren m de fedcn ,

Moght paren met den geeft door onderlinge min

,

En maecken over hant een vriendelick begin
j

Op dat het nicu gefpan fich moghte leercn kennen

,

t n voegen haer gemoet, en onder een gewennen

,

Ten goede van het huys , op dat dejonge vrou

Een Iijf , met haeren man , een liele worden fou.

,,'t Is dienftigh in de trou te paren nict ce leden

,

„Maer 't is een nutterding te paren met de leden ;

,,Want daer het lijfalleen , en niet de hele, paerc,

, ,Daer is de liefde doot, de trouwe fonder aert.

't Is woi-.der , wat een kracht in onfe finnenbaren

De {aecken die voor eerft de menfchen wedervaren
In ei uigh hunbednjfj't is wonder hoe hetwerckc
Dac iemant aen de vrouin haer beginfel merckt.

Het nat ,
voor eerft geftort in n ieu-gemaeckte tonnen

,

Rieckr ro' den eynde toe gelijck het heeft begonnen

,

En,fchooiinenoockhetvatgeduerighommefpoelt,

N oen wort lijn eerfte geur des niettemin gevoelt.

Al wat den n.euw en man plagh in den fin te komen

,

Alshy fijn echte wijfheefc met 'er hant genomen,
Dat blijft het meerendeel , het fy dan hoe het luckt

,

Dat blijft vooralle ajth minden geeft gedruckr.

Ghy dan , vaneerftenaendarmve teere leden

Sijn lot den man gedaen , foo voeght u nae de reden

;

Voeght ugebuyghfaem hertibogan-snaelijnenaert,

Alsof ghy met 'er daet in hem verandert waert.

Betoont .van ftonden aen , en door u ganfche leven

,

Dat niet aleen u goet hem over is gegeven

,

Dat niet aileen u lijfis in hettrou-verbont,

MaerMathem boven al u hertewortgejontj

U herre', föo gelint dat uwe ganfche krachten

Tot hem geduerigh gaen , op hem geftadiglj wachten j

In hem lijn vaft geieticen herte foogefmt

Dat eeuwigh lie\ en ^'il , een eeuwigh fijn geraint.

Indien eenjonge vrou , door neygen van de finnen

,

Aen haeren nieuwen vrient ditecnmael kan gewinnen

,

Daer is geen twijfel aen , de wegh is dan bcreyt

Waer door her echte paer tot vrcughde wort geleyt.

Maer foo ghy fijn gemoet , met vinnigh tegen-ftreven

,

Vervreemt van u\^ e gunft . een droef , een bitter leven

,

Een gants verdrietigh jock ,een noytgeflacktelaft

,

Is met een ftale veeraenuv c leden vaft.

Siet , ofeen ackerman twee oflên dede voegen

,

Die al haer leven lang te famen moeften ploegen

,

En dat noch evenwel het onbedachte paer

On-eenigh in het werck en wederfporigh waer

,

Den bouw en fal gewis aen niet een menfch behagen

,

Dcnploeghfalhortighgaen,envry niet fonder flagcn^

En des al niettemin, het pack, hetlaftigh pack,

Dat kleeft haer .len het lijfmet e, uwighongemack.

Om dan op vaften gront tot beter ftant te raecken

,

Soo dient het echte paer van eerften aen te maeeken

e Kotattir ad hoc . natura id ipfuynvipitaente ,filiiti, poltéxquam defptnftt^

t<efuerant , non permanjijfe nmpliuf inpoteftateparentttm •, quodee teftimonio pro-

batur iqnodcumde RebeccjenHptiis trnBaretur , eane:;tiquam 'meo7'SA\um ad-

milfa eft sfed vehtti nifiia , non m'uita tarnen., 'verüm tarentum 'votis obfecnndatis,

ab illis niiptui traditur ; At poftea qitam defponfatafuit , de prnfeHionu die h pa-
rentibus eonftilitur, itelutijatn ipjhrumpotejiate e^rejfa. Ambrof. l. de Ahrahanu
PiJtriarch.incaf.iilt-

Daft
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Dat alderhandc ftofvan twifl: en felle fpijt

Sy uy t het liiiys gedacn , en over al gemijt.

Ghy dient , o jonge vrou , u tochten afte fnijden >

En wat de finnen terght , door goct belcyt te mijden *

,jDe trou moet alle tijt , doch meeftm haer begin

,

,,Siin verre van krakeel , en dichte by de min.

Hoort ghy die vrede foeckt , en tracht geruft te blijven
j

Hoort eenniael goeden raet -, n<ncht voor het eerfie kijven

Dat is een korre les , nochtans een groote leer

,

Want dcedje dat ickfeg , foo keetje nimmermeer.

*c Is fonder eenigh flot krakeel te willen maecken

,

Als noch in uwen mont de bruyiofs-korften kraken >

Indien dat immermeer , gewis om defen t Jjt

Soü dient dejonge vrou gewapent voor de fpijt.

Pooght oy t een hovenier fijn ente w el te fctten

,

Die moetm alle forgh op fijn begmfcl letten ,

„Wat eerft te famen koomt,om recht te fijn gepaerr,

„Dient nau te iijn gemijt , en wel te fijn bewaert.

Voor al wanneer het mofch is van het houtgefchoven

,

De tacken afgekapt , de ftammc net gekloven

,

De knobbels van de fchors , de fphnters uy t de kerf.

De fwijnen uyt den hoof, de boeken van de werf;

Soo dient dejonge ftam gants ongemocyt te blijven

,

Geen menfch.ofhortig bceft,en dient 'er aen te wrijven ,

Geen fpreeuw en fy gedoogt te pieken aen de fchoot,

Geen hant , die ledigh is , te pluyfen aen de loot

,

Geen fpin moetom het blat haer vuyle netten weven

,

Geen w ebbe van den herfft en dient 'er aen te kleven

,

Geen mier ofboom-gerut en heeft 'er aen te doen,

Geen flek en quijl' haer dragt ontrent hetjonge groen,

Geen rups ofanderworm en moet 'er over kruypen

,

Geen nat of vuyle mift en dient 'er in te druypen j

Dan noch foo deckt de kerf , met was ofvette kley.

Op dat geen vreemde fucht en valle tuflchen bey

;

En, mirshetjong gewas geen wint en kan verdragen

,

Soo ftijft het eerfte loof voor alle ftuere vlagen j

Want , als de griffy-tack iscerftmaeVingefet

,

Het kleynfte fiertje fchaet , het minfte diertje let.

Sie dacr een finnc- bcelt voor nieu gehoude paren

,

Dat hun het trou-geheym fal konnen openbaren j

Want die my defe pop ter degen ondertaft

,

Sal vinden wat den man en w at de vrouwe paft.

Wat hoeft men in het kleyn van alle ding te feggen

,

En tot de gronden felfs de faecke bloot te leggen ?

De reden leort'et felfs, dat in de vrouwe-plicht,

Veel niet en dient gefien als in een fchemer-licht.

En pijnt u , Zecufche pen , niet al te ront re fchrijven

,

Daer moet oock dit en gint voor uwen lefcr blij\ en :

Men vint dat ons de druyf te meer in kiften treckt

,

Wanneerfe van het loof is cenighfins bedcckt.

Een faecke niettemin is hier voor al te leeren ,
^

Teweten , alle fpi j t van ubegin te keeren i

Want onweer van krakeel , en wint van harde twift <

Is hier een noortfche buy , een ongefondemift.

Daer kan geen rechte fucht aen uwe trou beklijven.

Als van den eerften aftweejonge lieden kijven;

Ghy wacht u , lieve , wacht door twift te fij n verdeelt.

Het is een flecht begin indien men haeft krakeelt.

Nu eenmaeltot den man. gefchil inhuys te fchouwen
En.vordert niet alleen de plichten van de vrouwen

,

Maer eyft oockmans behulp. , ,een wettigh over-hecs

„ Moet jae de voorfte fij n tot alle goede leer.

,,Om door het ganfche lijfte vinden vergenoegen

,

, ,Soo nioet het edel breyn fich nae de leden voegen

,

„De leden naer het hooft j dacr is geen liefde foet

,, Als die met weder fucht van liefde wort gevoet.

Al fchijnt ons eerfte wet het wijfalleen te binden

,

Noch kan hier in de man fijn eyge wetten vinden

;

Een , die in fijn beroep de rechte gronden fmacckt

,

Kent haeft met onderfcheyr,wat man ofvrouwe raektj

Wat is 'er voor den man,wat is 'er al te fchrijven

,

Om hem van eerften aen in fijn beroep te ftij ven?

My dunekt ick fic een hof vol aldcrhande kruyt

,

Ghy leeft 'er , mijn vernuft, een aerdigh tuyltjen uyt.

Voor al eert uwen God , en oeftent huys-gebeden j

Dat is de rechte gront van alle goede feden

:

Leeft
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Leeft iet dat ftichten kan, doch meeildesHeeren boek

Dat maeckt voor alle ding de Iwacke finnen kloeck. t

t.eert vorder niet al leen de feylen overwegen,

Waer toe eenfwackevrouby wijlen is genegen

,

Ghy moet nieteven flaegh gewennen u gemoet.

Te UrafFen wat de vrou niet op den regel doet j

Ghy moet voor alle ding in uwen boefem dragen

De gaven van de vrou , en menighmael gewagen

Van alde goede forgh , van al het innigh ibet

,

Dat u door al het jaer u Hefgefelfchap doetj

De man moet alle tijt haer aengenaemfte feden

,

Haerjeught.haerteere bloem, haer voordeel in de leden,

Sichftellenvoorhetoogh,entoonenmetderdaetj

Dat hy met alle vlijt haer deughden gade flaet,

Dat hy haer liefde merckt , haer gaven weet te prijfen

,

Haer vrientfchap hooge weeght , haer eere wil bewij ierij

't Iswonder , lbo de man fich quijt in dit geval

,

'r Is wonder hoe de vrou in liefde Waflen fal. '

Ontallick fchoon gewas van bloemen en van kruyden

Wort met de voet getrapt door onbewufteluyden

,

Dat , foo het wert gepluckt en neerftigh ingefien

,

Den plucker menighmael ten nutte fou geditn.

Het fchijnt dateven God vint eenigh welgevallen j

Wanneer uyt rey ne fucht getroude lieden mallen v

Dat elders qualick paft, en niet en dient gedult

,

Wortm het echte paer geleden fonder fchult.

Wort oyt een eerlick man by iljnenvrientgeprefen

,

Hy , die men pnjfen wil , en "dient 'er niet te wefen

,

't Is anders met de vrou. het ftaet de mannen vry

Te prijfen fijn gemael, oock Ichoon fy ftaet 'er by, b

't Is fchande voor een man in iijn belcyt te miflen

,

En , door verkeerde fucht , niet recht te konnen giften >

En des al niettemin foo wort oock lofle waen
De mannen , fonder fmaet , in vrouwen toegeftaen. x

En wilt noyt echte man voor onverftandigh houwen

,

Oock fchoon hy vorder treckt de gaven fijner vrouwen
Als u de waerheyt leert , ofdat 'er fchocnder beelt

Als u de fin begrijpt hem in de finnen fpeelt.

Laetyder, dathy mint, nae fijn gevallen prijfen

,

Geen minnaer hoeft het volck de reden aen te wijfen ,

Waerop fijn liefde ftaet. degrondeloofemin
Beftaet maer in de waen , en hangt macr aen den fin.

God geeft den man verlof hier in te mogen dwalen

,

En doereen gulle fucht de gunft te laeten dalen

Op al het foec beflaeh van fijn geminde vrou

,

Oock verder als miflchien de reden eyfchen Ibu.

Deliefd'isfoerbedrogh. laetechte lieden dolen

In onderlinge min. God heeft'et foo bevolen >

Men hiel van overlang , men hiel de liefde blint.

Om datfe geen gebreck in lieve dingen vint.

Men heeft een feker lant in ouden tijt gevonden

,

En -t heeft ons door de Faemfijnwijfctoegefcnden

,

Daer trock een bruydegom een keurs ofvlieger aen

,

En moefte voor een tijt in vrouwe-kleeren gaen.

Dat was genoe gh gefey t : ghy , die u kloecke leden

Wilt aen het fwacke volck , gehjck het dient , hefteden

,

Indien ghy fijt geneyght om wel te fijn gepaert

,

Doet aen, wanneerjetrout , der vrouwen fachten aert.

Dat elders dwacfheyt is , en ftrijdigh met de reden ,

Wort in de trou gedult , en aen de vrou geleden

,

Siet, hoe de lieve God een echte wijfbemint,

Hy ftcltfe voor den man gclijck een troetel- kint.

a Hiervan tldc rs breeder. Cov/ïdera niuherem dehih -v-n efe, tu virproptemt

fr}i:{cinfa(ftitesutfitbd':taferMimbed!!itnttm.Chr)foft. hom. zdini adCor.ii.
b De lofwort verbodMi in het bywefcn des genes die geprefjn wort , Pro'v.

ï7- 14- E" diesfiiet te^enftaende wort fulcx den man in tcgenwoordigheyt
fijner vrouwen tocccl.iten. Prw. i. 18.

rDehejrlip;e G^eft l.-?ettoe , dat de man dwale (fooluythet woordt inden
gTont-textJ in de liefde van fijn vrouwe, Prov. 59.

Gedenckt dit menighmael , ghy die u hebt begeven

Om met een echte vrou u dagen af te leven

,

Verfchoont haer fwacken aert, verdraeght haer teeré

Vergeet al watfefeyltjcnleytfe tot de deught. fjeugt,

Indien u bed- genoot koomt opentlick te miflen

,

Gelijck eenjonge vrou haer lichte kan vergifltn

,

Toont door een ftillen wenck.ofdoor een heus gelaec>

Dat haer foodanigh werck niet al te wel en ftaet.

Dat is voor dan genoegh. befchaemdehcke wonden
En dienen nimmermeer, en dienen niet verbonden

Wanneer het iemant fiet. ghy , kieft een ftil vertreck

En opent daer alleen met reden u gebreck.

Ten is geen wij fe daet haer voor het hooft te ftooten

Ofvoor het fchamper volck , ofeygen huysgenoten.

, .Prijft vrienden , als het dient , prijft in het openbaer j

,,Maerftraft , daer een alleen u ftraffè wortgewaer.

De tucht uyt eyger aert is quaet om op te fwelgen

,

En al dit fwacke volck genegen om te belgen

,

Dus , als ghy nu en dan een vrouwe ftrafll;n moet

,

Soo maeckt dat ghy het werck ter rechter uren doet.

Indien ghy quade fucht wiltbuygen tot de reden

,

Soo ledight uwen geeft van alle bitterheden

;

Maeckt dat 'er niet en fy door fchamper jock gefeyt

,

Maerdoor een foet beklagh, gelijck men plaeftersleyt-

Het bitter worrem- kruyt plach aen de mont te kleven , .

Het dient met eenigh foet de kinders ingegeven j

De tucht en haer gevolgh is nut te fijn verfacht

,

Soo wort de meefte vrucht de fiele toe gebraght.

Draeght even goede forgh niet ftaegh te fitten dringen

Op ick en weet niet wat . op alle kleyne dingen

,

Waer komt 'er oyt een dag wanneermen niet en kijft.

Als ftaegh eenkrygel hooft een hair in ftucken klijft ?

Wiltoockin dit geval niet lang-verhaelick w elcn,

Maer , als ghy nae den cy fch de feyl hebtaengewefen

,

Soo keert u redenom , en went u t' eenemael

Van dit verdrietigh werck tot eenigh foet verhael.

Wilt nimmer met verwijt van oude feylen fpreken

,

Tot iemant die begint fijn feylen af te breken ;

Ontrent een reyne wond ofuytgebeten feer

En dient geen bitter kruyt, geen harde plaeftermeer.

Fy I die met ftrenge tucht en met een vinnigh bijten

Een afgeleyde fcyl des niettemin verwijten

,

Fy hem ! die evenftaegh met recken beefigh fit

,

Oock als het krepel been is in het rechte lit.

Ten leften , wilje gunft aen uw gemael hefteden

,

Soo deylt uw vrientfchap uyt als mendeganfche leden.

Toont door een bly gelaetendooreen foeten mont j

Dat uw beleefde fucht is uyt een volle gront.

„Weet iemant fijn gefchenk met woordê op te pronken.

„Alisdegavekleyn, noch fchijnt 'er veel gefchoncken j

, ,Maer een die wat hy fchenkt met fture wangen geeft

,,1$ oock in miltheyt vreck , in heushey t onbekeft

:

Doch , om op vaftcn gront re wijfen aen de vrouwen

Hoe alderey vérfchilis in het huys te fchouwen j

En hoe het echte volck moet paren met befcheyt

,

Soo dient het ganfche ftuck wat naerder aengeleyt.

Hetis een nutte les voor allcjonge dieren

,

Soo menigh echte man, foo veelderley manieren,

,, Het ftaet in ons geplant , oock van het aenbegin

,

, ,Wat adem blafen kan dat heeft een eygen fin.

,, Gelijck als menfch en menfch verfchillen in de leden

,

„Soo is ook menfch en menfch verfcheyden in de feden,

„Gelijck als menfch en menfch verfchillen in de fpijs

,

,,Soo heeft een yder menfch een onderfcheyden wijs'.

Hierom dient onfe vrou ten naeuften op te wegen
Waer toe haer bed-genot is uyt 'er aert genegen

,

Wat
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W' at hem tot vreugde trccktjcn wat hem weder quelt,

En wacr hy ibetc luft ofwangenoegen (lelt.

Wel acn ,
gcbuyghiaem hert.lee-t uw en hoeder kennen,

Leert met u ganlchc doen aen hem alleen gewennen j

Want , als u rechtcr-hant is met den man gepaert

,

Soo dienje vaq gelijck te trouwen l\inen aert.,

Sy die uyt echte lucht hecit ecmgh welbehagen

Den naem van hacrcn man voor alle man te dragen

,

Dient , met gclqcKC lull , te tooncn met der daet

Dat fy de vrouw e-plicht niet in den naem en laet.

„Die uyt haer ouders huys IS tot denman getreden

,

,, Dient in haer ouders huj s te heren hacre leden >

, jDic by een echten man ter neder is gefet

,

„Dient wat de man gebiet te noemen i.aere wet.

,,Üaer is geen beter dmgom herten in te w innen

,

, , Als tot lijn even menlch te neygen nier de linnen

,

,,Die naereen weerden vricntlanbuygen lijn verftant,

, , Maekt door een gunftig hert ee n onverbroken bant.

Amphion was gelift tot dichtenen tot fchrij ven

,

Ma^ r Zethus nam vermaeck de bollcht n afte drijven ;

Het was een w ijt verfchil , en lbo v erfcheyden aert

En konde, lbo her fcheen niet lange lijn gepaert.

Maer Als Amphion lagh , dat lijn gedweegeleden

By Zethi wilden geeft niet konden lijn geleden

,

Hy leyt de Cyrer af • en me- een \ oik macht

,

Packt netten op den hals , en geeft hem opdej icht.

, ,Een vrient moet om een vricnt een out gebrek ^ erlaten,

„Een vrient moet om een vrieiit fjn èyi; en wefen haren

,

„Hn worden dat hy iS;eenvnentmoetomeen vrient

Vrywilligh onderilaen , oock dathem met en dient.

U W
Noch vorder moet de vrou haer finnen leeren buygen

,

En door een willigh hert de nyders overtuygen
;

Een facht , een vlytigh oogh , een reyn enlbl gemoet.
Dat is , ujonge vrou , u befte bruylof-goet.

Aendromache , van outs in defe deught geprefen

,

Socht in haer gants bedrijfvan eenen fin te wefen

Met Hcctor haeren man -, fy was , iiyt eygeraert

,

Afkeenghvan dekrijgh,en van geweer vervaert;

Maer als fy wert gcwaer dat Heclor w as genegen

Om meteen fwackc lansen meteen blancken degen
Te rennen door lier v e f-, doen boog haer gantfchcfiel

Tot al w ar Hcdtorprecs, w ar Hedor wel geviel.

Sy quam met eyger hant fijn felle poerden ftreelen

,

Sy hing hun om den kop haer eygen hoofr juweelcn,

Sy ftack op lijnen helm een hupfchcnvederbos,

bybant fijn wapen vaft, ended'et\\cderloSi

Sy het een fijden !. eel mer enckel gout bordueren >

Dat \ loog, V. anneer men flceg,te Troyenop de rauerenj

by brachthtm fijn geweer en fprakmtt kloeken moet
Keert w eder edel fweert,fatvan Achillesbloet.

Sy het aen fijne lans haer eygen flcuyer fwieren,

En ftack een geeftigh woort op alle velt-banieren,

hy ded'hem uytgeley, tor aendebuyte veft,

E gaf hem\oordefoy, eenkusjent phetkft.
Dit heeft den vromen held foo byfter wel bevallen

,

Dat hy de wij fe vrou hielt verre boven allen

,

tn oiïe wat te groot aen d'cen en d'ander fcheen ,

Sy docht hem wel te pas , jae fchoonder als Heleen. *

Wanneer een herders kint , door foete min ontfteken

,

Kocöit groeten met gefang Eleufis klarebeken

,

En fpeelt een geeftigh liet , of fingt 'er met den mont j

Het water is beroert en bobbelt U) t de gront , h

Het w arer ftaet en bruy ft , en wort om hoogh gedreven

,

Het water huppeltop ,cnkrijght ( tn ander leven,

Het water borttlt uyt , en maeckt een bly gebaer

,

a Omi-but AndrDinache i-if.i tj} fp.Tto/ïtr ^cfrio

,

l'nm <jui mod:C'}m dceret, HeHor erat. Ovid.

b So'tnus cap 11 in H:le '^n.ifi-vt ('«f aUi malfn) tUu/hii regitne , inijuit :

fns .iiliitfq'tietufó' tranquillut ^ cumf!UTnr ; f: ivfmint tibiét , exultahundiu

adcantumtle-jiif.r, é" > ?»-'^ niretitr diiUedintvi vocis , ultra M»rgmesintu-

mtfcit. Vtde adhoc Arijlos.cap.^i dr yi. de Jdmirand.

Als of'et door het fpel tot vreught getogen waer.

Maer als dan wederom de moufel koomt te fwygen t

Soo laetde koele becck haer bobbels ncderlijgcn

,

En ftaet dan weder ftil. dii fy een vrouwen beelt

,

Die door en met den man , en anders niet, en fpeelt.

Leert ftonden , jonge vrou , leert tijden overwegen

,

Enjockt wanneer de man torjocken is genege n

;

^laer hout u weder in , en \ ot ght u nae den eyfch

Wanneer hy befigh is met eenigh hoogh gepeys.

Een
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Een vrou van foetcn acrt heeft overal te poogcn

Te lijn met haren man gelijck twee menfchen oogen

Door eencn geeft beftiertj al waer het eene fiet

Daer is 't van ftonden aen dat oock het ander fchiet.

Al is de fpiegel-kas verciert aen alle kanten

Ivlet perels, edel gout, jae fijne diamanten

,

Soo maer het duyf^er glas geen beek te recht en wijft,

Sco komt 'er niet een menlchdic glasof fpiegelprijft.

Al is eenjonge vrou aen alle kant behangen

Met ketens om den hals. met peerels om de wangen

,

Koch is 'er geenjuweel dat haer vercieren kan

,

Indienfe nieten toont het beek van haeren man.

Een 1 piegel meet het al vertoonen naer het leven

,

Moet aen een bly gelaet een vrolick ichij nfel geven ,

Moet treungh wij fen aen een die verdrietigh liet

,

Of, lbo haer dat ontbreeckt, foo deugt de ipiegel nier.

Een wij fvan rechte ftof behoort in alle ftucken

Den lin van haeren man ten nauften uy t te drucken

,

Het is eengrootedeught. eencierfel van de bruyt,

Haerman te drincken in, haer man te drucken uyt.

Geen vrou en heeft de macht haer plichté uit te werken

,

Als die haer heeft geftelt om necrftigh aentemercken

Den aert van haeren man; maer wie haer des verftaet.

Heeft als een valle peyl daer fy op t'feyle gaet.

lek hebb' een foete vont op dit geval gclefen

,

En fiet! dat ieraant weet kan yder dienftigh wefen

;

Daer was een feker man, gants veerdigh tot de fpijt

,

En rdat het flimfte was; het duerde langen tijt

:

Een die geen kennis had vau fijn onfoete kuercn

,

En konde by den menfch als gecnen tijt gedueren j

Sijnwijfdes niet temin miiprees hem nimmermeer,

Maer (wie hem tegen wasj verhief hem wonder feer.

De gront dient aengemerekt. de man, van fware faecken

By wylen los geftelt, nam fondefling vermaecken

Te dichten eenigh vers ; dit was hem groote luft

,

En, fchoon hy was beroert, hy vont hem dan geruft.

Hierop wift del^e vrou met alle vlijt te letten

,

En, nae de tijt gedroegh, haer dingen aen te fetten j

Des, fchoon hy menigmaelontltackgeHjcTceen vlam,

Hy werd, door haer beleyt , foo mack gelijck een lam.
Sy wift in dk geval een rijmtjen in te brengen

,

Sy wift van ftonden aen in haeren praet te mengen
Een hedjof kluchtig dicht, by hem wel eer gemaeckt,
En fiet, daer was de man als aen het hert geraeckt >

Het onweer wasgedaen, hy kreegheen ander wefen

,

Daer quam gelijck een ion hem in het breyn gerefen

,

En fcheen door al het huys. En fiet, op defen gronC
Soo was 't dat al het huys in goeden vrede ftont.

Wat quaet en kan de vrou niet in het huys verhoeden

,

Die maer een fachten aert kan in den boefem voeden ?

't Is wonder watmen doet, endoor de reden werckt.
Als yemant met befcheyt op alle dingen nierckt.

Wat is doch van de menfchl om kleync vyfevafen
Siet iemant mcnighmael de gantfche bue'rre rafen

;

Hoe dickmael om een woort.om ick en weet niet wat.
Rijft tweedracht in het huys, en oproer in de ftadt.

De daetdiewijft'etaen, dateven groote dieren,

Vcrfchricken, hortigh zijn, enuytermaten tieren

,

En alsmen naderhant de rechte gronden fiet.

Dan is 't een wint, een damp, een mift,eencnckel niet.

Geen Elephant en kan een witte doeck verdragen.
Het kraeyen van een haen dat kan een Leeuwejagen

,

Indien men in het wout maer eens den trommel roert,

DeTvgcr wort rerf-o^ir met dulhevr omgevoert.
Men hoort 'et over al, datjae geringe faecken
Oock by een defcigh man geen kleyn boroene maeckert3

U W Ë. if

j,Doof ick en weet hiet wat is ffiem'g hooft verdracyt,
„Door ick en weet niet wat is menigh hert gepaeyt.

De mannen meeftendeel, foo maer de vrouwen willen*

Sijn licht in ruft gebracht, en in der hacft te ftiUert

,

A Heen dient by het wijfin alle vlijt gelet

,

En wat eenman beroert, en wat hem weder fer.

Wat dient 'er vcelgcfcyt, ofveel te zij n gefchreven ?

Ofvoor het echte volck veel boecken uyt-gcgeven ?

, , Het befte dat het wijfvan iemant leeren kan

,

„Is facht, is vreedfaem zijn, en heulen metten man;
Ick fegge noch een mael tot allejonge vrouwen , .

Ick fegge voor befluy t; leert defen regel houwen

,

Staer nietop eygcn breyn^ keert u\a e finnen om

,

En weeft aen uwen man een rechte Sonne-blom

;

Ick acht ghy kent de plantj fy laet haer nederdalen

Soo hacflde fonne neyghtjfy groet de guldeftralen

Soo haeft de fonne rijftj fy leeft in haeren vrient

:

Ghy weet dat met den manjuyltfoogehandelt dient;

Ick vreefe, dit begin fal u verdrietigh fchijnen

,

Maer treet wat dieper in, het bkter fal verdwij neiï j

IS iet dat eenjongen os foo in de lenden prangt

,

Als dat het eerftejock hem aen de leden hangt.

Al waer men iet begint, daer fijn bedroefde banden

,

Het vyer geeft bitfchen rook, eer dat het komt te brandéi
M aer die met foet gedult blijft fitten inde fchouw

,

Wort, naer een kleynen tijt, verlaten van de kouw*
Sietmy de lieden aen, die in de mynen wercken

,

Waer valt haer eerfte fweet, als op de rouwe fercken

;

Noch dient hier evenwel de moeyte niet gefchout^

't Is fteenigh boven op, maer onder leyt het gout-
Wy vindenm 't gemeen, dat alle foete dingen
Ontrent den eerften trap haer bittermede bringen 3

Ickraede niet te min, gelijck een trouwe vrient.

Datom een fuer begin geen foet gelaeten dient.

Al ftraelt de felle bie, het fap van honigh-raten

En wort noch evenwel niet onder haer gebtcr! >

Offchooii de purper-roos oock dichte prickels biet.

De vryfter onderwijl en laet het plucken niet.

Al is de ganfche noot bekleet met harde fchelkn

,

Men plagh des niet temm haer keirens uyt té pelleii j

Al is de nieuwe trou niet fonder droeve pijn

,

Koom naerder,jonge bruyt, het fal u beter zijn.

i,De liefde baert gedult, en haet het leppigh fpreken,

j.De hefde duyckt en i'wijght , de liefde deckt gebrekeftif

, ,De liefde weert gefchil en ander ongeval

,

„De liefde,jonge vrouw, de hefde recht 'et al.

Ghy hebt in u beroep een wefen aengenomen

,

Daer liefde dient te zijn, daer liefde dient te komen j

Daer hefde fonder end moet waflen alle tijt

,

Het trouwenis een werck de liefde tocgewijt.

Maer hier nu dient beforght u liefde niet te gronden
Ofop een aerdigh lijf ofop de kloecke vonden
V an eenigh mcnichen breyn ; of op een lofle vreughtj

Die van de weelde fpruyt ofbortek uyt dejeught.
Ghy wort u weerde liefdoorliefde toegedreven

,

Om dat hy is u deel van Gode toegelchreven'

,

Laet dat u baken zijn, en fiet, ó lieve, fiet

Niet wat hy wcerdigh is, maer wat u God gebiet. a

nCc qü'eft Ie cerveau aux nerfs , ou hfoye aux' veines , ou Ie coruraui
artcrcs; ccla mefme eft 1'amour de Dicu aux aniitiés humaines ; c'cftadire
f'''?t5 & branches , <\'.\\ en dcpendent. ce divin amour n'y cfnntpoint, les

amititsnc font pointamitié , maisuneconfpiratlon, unaccort adifcordcravec
Dieu ; amitics tondces fur Ie plaillr ou fur Ie gain , qni ceflcnt quand les plailNS

pcrdcnt rciir gouff par l'aage, ou quand Ic profit diminue , ou n'clt point

cguilementdiftribuif. Mais Fcsaniitcs fondées fur l'jniourdcDieu, foncfer-

nies , parceqii'ellesfoattbndifslur unfbndememaflcuré. Molm. dcr.miouB
de Picu aq j dcgré.

u t)ac
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Dat is de rechte gront, waer op de fwacke vrouwen

,

Wacrop bcfcttc mans haer liefde moeten bouwen -,

„Wat fucht dat ecnigh menfch op acrdfchc dingen

(lelt,

„En is maer wacke fnec die van den regen fmclt.

Is clan miilchien uw deel noch handigh in de leden

,

Noch deftigh in bcley t, noch abel in de fcdcn >

Maer rou en Tonder geeft, oock dickmael ongefint

,

Hy dient noch evenwel inGodt te zijn gemmt

,

Om Godt te zijn gelieft, hy dient te zjjngedragen,

Dat is in u beroep des Heercn welbehagen j

Segt dan, hoe dat 'et gac, dit is mijn eygen lot

,

„Diehaeren hoeder eert, vereert oock haren Godt.

Wat is 'er menighamptgroot,achtbaer,hoog-verheven,

Niet om der menfchen wil, aen wien het is gegcvenj

Maer om den ftaet alleen ? ghy, eert dan uwen vrient

,

Om dat 'et Godt beveelt, al is et onverdient.

Het fal u fwacke zielgeweldigh konncn helpen

,

En dickmael in verdriet u droeve tranen ftelpen

,

Indien uChriften-hertgeduerigh voelen kan

Den Hemel in bethuys, enGod in uwen man.

,, 't Is dwaeshey t iet te doen ,
als God' alleen ter ccren

,

„Om dat ons aerds bedrijf foo licht kan ommekeeren

,

j.Soo licht kan overgaen van vreughde tot verdriet

,

,,Enwievintimmertroortdieopclcwerekfiet?

Ghy. voeght u nae u deel, en doet lijn wei-behagen

,

Niet flechs in eenigh deel, ofop gcfette dagen -,

Maer ftaegh,en over al; ten waere fijn gebod

Ging huy t en u gemoet en tegen uwen Godt

:

Want als een echte vrou haer niet en laet bewegen

Ten gcedc v an de man, dan als het is gelegen

,

I- njuyfl wanneer het paftj fcois haer gants bedrijf

Geen dienft voor haren vrient, maer eygen rijt-ver-

drijf.

Des roep ick op een nieu, leert even quade flagen

Verwinnen metgedult, en fonder morren dragen

,

Weeft facht in u gebaer^ en ftiUe van gemoet

,

En houd dat ghy den Heer met lijden hulde doet-

God heeft van ecrften aen. doen Evaw err gefchapen

,

De ftoffe totte vrou uy t Adam willen rapen -,

Ten eynde dit gcfpan, door echte min gepa :'rt

,

Mocht eens en eenigh zijn, en van gelijcken aert.

God kond' het eerfte vlees ten vollen onder icheyden.

En uyt befondcr flofde vrouwe tosbcreydenj

Maer des al niet te min het tccre vrou geflacht

Is voorden mangemacckt>en uyt den man gcwracht

:

„Geen dier en heeft de macht fijn eygen brant te bluften,

„Geen lip en heeft vermaeck fijn ovcr-lip te kuflen

;

„Geen hanten waft haer feUsgeé menfch en is geheel}

, , Een ieder is maer half, en foeckt een tegen deel.

Wanneer een gave flang inftucken isgefneden

,

Sy wifpelt in het fant, en foeckt haer eerfte leden

,

Sy wringt haer fonder ruft.fo gaet 'et met den menfch

Hv woelt,tot dat hy vint fijn dcel,fijn eerften wenfch.

Siet \\ ateen wonder dingl wie kan de diepe vonden

Van Godes hoogh beleyt met reden ondergronden ?

En we^en nae den eyfchr het wijf is haren man
Vry naerderingelijftals yemantdcncken kan.

De man heeft wederom, en uytgelijcke reden

,

Gemeenfchapaende vrou, en hare ganfche leden

,

Hy vint in fijn gemael fijn vlé^s, fijn eygen been

,

En hierom is geftyt, Sy twee die worden een.

Al wat een geeftigh breyn nae lang bedachte reden

,

Naer hoogh en diep gepeys , hier over mochte fmeden -,

A 1 wat een reyne fucht kan worden toegepaft

Dat leyt in defe fpreuck in eenen hoop getalV.

U w E.

Wie haet fijn eygen vlq's? wie falder oyt krakeelerl

Met eygen ingewant, met aengebore deelen ? a

,,Hy is een volle daet van reden afgewent

,

,,Die met een vinnigh hert fijneygen leden fchent.

Hoe wel fou alle ding met echte lieden tieren

,

Indien men over-hant fich wilde leeren vieren

!

Indien het wijfden man , de man verdroegh het wijf»

Niet als een flaep-gefel, maerals een eygen lijf. b

Gewis foo eens het volck de kracht van defe reden

Wou printen in de borft, en mengen in de feden

,

Ten waere nut ofnoot te brengen eenigh licht

Ofrot het mans beroep, ofaen de vrouwe plicht

:

Maer nu men onfcjcught fiet in de tochten w oelen

,

En van de waere trou geen rechte gronden voelen

,

Soo dient het oude woort haer dickmael aen geieyr,

Niet als een nieuwe wet, maer opeen nieu bereyt.

Doch eer wy vorder gncn^ foo dient het vijf te letten

Dat wy niet foo gemeen haer defen regel fetten

,

Alsoffe, fondtr feyl en op eenjuyrtcn dract,

Moe ft pafien op dtn man, ook fchoon hy qualik gaet.

Neen dar is niet gcmcent. „geen wijfen is gebonden
,,Te heulen met denmantoraendeelvandc fonden

:

Maer in het tegendeel fc)o dient te fijn betracht

Dat, wie van beyde doolt, te rechte fy gebracht.

Doch hoe een fnege vrou moet haeren heer vermanen

,

Daer ftaet een brcederwegh nae defen toe te banen >

Hier fy alleen geleert, dat niet, als in het goet

,

Het wijfhaer met den man te famen voegen moet.
Noch is'et nietgenoeghj want in vcrfcheyde faken

Die middel-matighzijn,ofimmers nictenflaken

De banden van de tucht, moet even nu en dan
Het wefen van de vrou niet hellen nae den man.

Neemt dat een kackerlack, inwecldenuytgelaten.

Is betfigh alle tijt metjocken en met praten

}

Ofdat een vy fer hooft is foo geweldigh iwaer

Alsofhy uyr der aert een fiele-pijnderwaer:

Moet ftracx daerom het wijfnae malle weeldejagen ?

Ofdoor een eeuw igh leet haereygen harte knagen ?

De wij fe feggen neen. En vreught, en droeve pijn

En ftaet niet alle tij rom naegedaen te zijn.

Koomt naerder, Sang-goddin, en opent uwe gronden ,

Door eenigh fin ne- beek, ofdiergelijck vonden

,

Stelt wat ghyfeggen wilt eens in den lichten dagh.

Op dat ernjongevrm u fin befeffèn magh.

Wie met ev.n veerdigh fcliip wil over water feylen

,

Dient in gcbjcke maet de lading afte deylen >

Wantfoo het over 1 anr,offydc-laftigh helt

,

De rey(e dient gcftaeckt, of immer uytgeftclt.

Vraeght lemant wat het fchip in defen wil bedieden ?

Het is een evenaer voor nieu-getroude lieden

,

Wil man, wil echte wijfvervullen haeren plicht.

Sy dienen even ftaegh te fitten in 't gewicht . c

Indien een quiftigh man fpeelt over al de gilde

,

Ghy, moeder van het huys, en zijt dan niet te milde;

Óffoo miflchien u man de beurs geduerigh fluyt

,

So geeft,wanneerhet dient , een weynigh ruymer uyt.

a rhi ifiiffiiprtpior/tniBifrrim cotifimDii , nbi ctrtierfduda qua») inmatrim«'

vio , qmim iitcrque voleiufe trcdat 'mfoteftatem alttrius , fibi quod-tnimtdo adi-

men.'jiisjüi corporis? trafm. de ChriJ}. AUnim.
hAhrahjmfeydi tot Loth : laet ons niet ttufltji, vantvy fïjn broedtrs. Gc-

ncf. 13.8. Maer ma7im vroiitDen moetenfeggen • laet ons niti tttijlcn , wantwf

f.ju een.

c NonfcmperJimiHjtf^nnlibus in matrimtmo conp^unt. Sijavemserit natitrl

lentior, conveniet IpcnfavigiUntifris ingtnü- Si ffo7iJuseritfrofuJior,cojn>eniet

uxorfrMgalior,&adremfer'vandamatteiiior. RurfuSiJijuvenis erit ardensitrei

ingenU,ACcom}nodabmrfuelUtemftratiorisnaturti,ut{rat*mforitiiritcidtre4i''

effequi. Er>tfm. Dt Chriji. Matrim,

lö-
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Indien hy wat te licht tot morren is genegen

,

Soo laet u foeten aert fijn ftuerhey t overwegen ; a.

Ofgaethy wat te facht , of, ick en weet niet hoe

,

Soo maeckt dat u beleyt daer peper onder doe.

In 't kort'j het echte paer dient over-hant te leven

,

Alwathieriemantfchort, dat moet daer iemant geven j

Het foet verfacht het fuer, het fuer dat weet' het foetj

Soo is 't dat hier de koek de fauce mengen moet. b

Geljjck het bly gefang , doorongeïijcke (temmen

,

Doet , ieder die het hoort , in foete vreugde fwemmen

;

Soo wort het echte bed, door vriendelicken ftrijt

,

Ten goede van her huys de liefde toegewijt.

Waer-iemant gaften noot , daer is het nut te letten

En hoe , en waer het voick aen tafel is te fetten

;

Geen menfch en is foo wel met fpijs en dranck ge-

dient.

Dan als hy by hem vint een foeten tafel-vrient.

Men vint fchier yder hooft verfcheyden inde feden

,

Hiertongenwel befpraekt , daer monden fonder reden

,

Hier iemant geeil:igh mal , en meefter in hetjock

,

Daer iemant fonder vreugt, en fwaer gelijck een blok.

Indien het ftilfte volck is overhoop gefeten

,

Soo wort in dat geweft de foete vreugt vergeten j

Indien het vrolick deel is op een ander fy

,

Soo wort de maeltijt woeft , en ongeregelt bly.

Ghy daerom , Tn dy weert , leert dderley manieren

Vermengen nae den eyfch, en onder eeiifchakieren

,

Ten is niet even veel hoe iemant gaden fet

,

Dus houd in ditgeval de Grieckfchetafel-wet.

Het wacre wonder nut , dar als 'er iemant troude

,

Men op gelijcken voet de paren fchicken v oude >

Offoo ghy hebt al reets uw echte wederpaer,

Soo ftelr noch in het huys een rechten evenaer.

Dit dient den man ge (ey t , dit dicnr het wijfte weten

,

Dit dient voor eens gcleert ; en nimmermeer vergeten

;

3 Vt aqna -vivo admixla redih ilhtdmoiirMUis.^ fobr'a nymplue de'im temu-

Icntum comfefiunt ; fic h matrimcniofervorem mariti uxor tepida temperet-

b Ejeren met ie) eren (/eggen de ZeeurveTt) is den huwelicketijlaet.

Dit dient , al eer men vrijt , te voren overdacht y

Dit dient wanneermen trout ,en alle tijt betracht.

God heeft op defe wijs' enom gelijcke reden

,

Gevoeght het gantfche lijf, getempert onfe leden >

N iet verre van het oir , dat noyt en wort geroert

,

Daer wort het wackeroogh geduerig omgevoert.

De buyck en fijn ge\-olgh , die niet en kan bejagen

,

W^ort van de fnelie voet gewilligh omigedragen -,

Dehantis,diehetraeptj de vuyft, dieneerftig wint

Al wat de tant verbreeckt , en wat de mont verllint.

't Is nut dat echte liên haer faecken overmercken

,

Om na den rechten eyfch haer plichten iiyt re wercken

:

De man moe: op de llraei om fijnen handel gaen
j

Het wijfmoet in het huys de keucken gade llaen.

Men vint een felfaem lant , daer flechts alleen de wijven

Ook met het buyte volck den ganfchcn handel drijvenj

De man die broeit in huys, en moeyt hem met het

kint,

De man let ofde meyt eenparigh garen fpint. c

Daer fijn oock vlecken lelfs in onlè kuft gelegen

,

Daer vrouv.en handel doen en groote faecken plegen >

Jae reyfen over al , terwijle dat de man '

Sit ledigh , fit en troeft ontrent een volle kan. d
Met oorlof, wie het racckt, het fijn bekaeyde ftreken

,

Die van het oude recht fi jn b\ fter afgeweken

,

"V^aerom doch mans bedrijfde vrouu-etoegcpaft?

Sy is het fwackfte deel , haer dient de m infte laft.

Het vlytigh ftraet-gewoel wort in de man geprefen j

Maer in een teere vrou een ftil en fediqh \^ efen :
e

c Mf/,i defcriptor orbis , memo-n<e frodidit in fd^tihtu <juihKfdr.m M^yfU
niulieresfolita! obire munia extra domum,nem}e}'oTAm r.c negotia •, 'virosdcmi

fe^ifanccuramreidomeftica.^^j^
d 5i^'' ir in Batavia mSïïires multiim exercent mercimama , -viri patant,

L-ideijic. I 'ivesM. de offic. Mariti , cap de Domi.
e Cekbre exemplum eji , qt'.od Dicrp Cretertfii rcfcrt , ^0lhe/!ïi/i>n jimazó-

ntimreginam , exdecreto exercitiisGrjecorum, Jhninecittatn ex eqxa ah ^chille

detarbatam , in Scamandrum fluviirm prucipitatmn
,

qitotiitun n,Uur^fex!!f<jue

conditionem fuperare fuitfet luif,:. DiH.lib.4. de be'.l- Troja::. Chaciin d.)ibt

confiderer cn fon ordre qnel lang qu'il tiene , & eftud:cr a k- bi:n g.irJer fir.s f
rieniroublcr. Vire:.

H Ghy,
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Ghy 5 reyft dan , neerftigh man, en paft op u gcw in >

Ghy , fct u .jonge vrou , en let op u gcfm.

Ghy, let op u bedrijf, en allekleyne baten.

En wilt u op de winft niet al te feer verlaten -,

De man is \^ el het hooft , die groote dingen doet

,

Maer die het evenwel niet al begraeyen móet.

lekwou dat over al dejonge vrouwen wiften

,

Hoe veel, oock in het klcyn, een vrouwe kan vcrquiften:

't Is wint, dat eenighman fijn hooft geduerig breeckt,

Indien, ójonge vrou , u hanc geduengh Iceckt. ^

Al wat de man vergaert , dat kan het wijfverftroyen

;

Al wat de man verfpaert , dat kan het wijfvcrmoyen

:

Al wat de man bcjaeght door laftigh hant-bednjf >

Al wat de man bekoomt , dat fpilt een quiftigh wijf.

Ghy, die voor defen tijt niet recht en hebt geweten
Hoe dat het vrouwen ampt hier dient te fijn gequeten

,

Koom, hoort den goeden man, dien gy hieronder fiet

U fpellen dijne les , en klagen fijn verdriet.

Al dracg ick, wat ick mag, noch deugt 'et niet met allen

,

Mits een die mede draeght , het packwülaeten vallen

:

Mijnhulpismijnbelet-, mijntrooftis mijn verdrietj

Mijn vlijt is fonder vrucht ; mijnfweet en gek 'er niet.

„Ofwel die voren gaetfich quijc tenalderbeften

,

, , 't Is al maer hoy gedorft als 'c hapert aen den leften

;

„Al fpant een ruftig knecht twee peerden inde ploeg

,

, jSo't een maer quaUck wil, het gaet 'er flecht genoeg.

j,Siet als 'er eenig d ing twee menfchen is bevolen

,

„Een die te ruggc ticckt , doet fijnen macker dolen :

„Al is u klocck bclcyt gegront op wij Ten raet

,

„Noch hangc 'et altemacl acn uwen mede-maet.

Onthout niy defe les , ghy vrouwen en ghy mannen

,

Die met den echten bant fijt aen het huys gefpannen

,

,, Houd u befcheyden deel , en draegt gemeene laft

,

,,Het gaet de leden wel als d'cen hant d'ander waft.

De man is met de vrou gelijck twee mole-ftcenen

Die onderling behulp malkander moeten leenen

;

Want als 'er een ontwijckt , offijn bewegen ftaeckt

,

Offchoon de tweede maelt,daer wort geen bloem ge-

Indien het nu gebeurt, dat in het echte leven (maeckt.

U man,door vreemde fugt,wort van den weg gedreven,

En uy t een eygen fin wil dingen onderllacn

Die fondei- reden fijn , ofuytden regel gaen >

Ghy in het tegendeel , in fcden onderfcheyden

,

AVenfi: , uy t een reyn gemoet , hem afte mogen leyden

Van dat hem qualik vocgt;fo dient voor eerft bedacht
Hoe dat de rechte tucht dient uyt te fijn gewracht.

Offchoon ghy mcnigmael fiet eenig ding gebeuren

,

Dat , rot gemeene ruil , is dienftigh afte keuren -,

a Liglirsnyncsmaliehcauycpurfes. E^igelfchf^recckwtort.

En kant 'er evenwel niet hortigh tegen aen,

Maer wilt het gantfcheftuck te voren overflaen.

Let eerft ofu gepeys beftaet in goede reden

,

En dan fegt u belang by wijfe van gebeden

,

En niet door onverftant , ofdoor een hart gebod

,

Het wijf dat heerfchen wil kant tegen haren God.

En dan noch evenwel en moogje niet vermanen

,

Wanneer u weerde vrient door onbefuyfde wanen

Is in den geeft beroert, ontrent een kranck geficht

En dient geen fonne-fchijn , geen aengefteken Hcht.

Als 't water is geroert , men laet'et weder fincken

,

Eer dat 'er iemant poogt te putten ofte drincken

:

Hy doet een quade flagh , die aen de fwecrc nijpt

,

Eer datdepuyftgeneeft, ofdathetetterrijpt.

Abigel heeft de gront van defe kunft geweten

,

Die , eer het hoofdig nat in Nabal was gefeten

,

Hem niet met alen fey -, maer ging hem dapper aen

,

Als hem en wijn en flaep was uyt het hooft gegaen.

Abigel, fco het fchijnt , heeff eerrtmael uyt-gevonden

Hoe dat een korfel hooft dient in te fijn gebonden,

Te weten nae de wrock , en naer een foeten flaep

,

En als het moedig hert is dwee gelijck een fchaep.

't Is dienftig in het bed u man fijn les te feggen

,

Hy moet daer , hoe het gaet , in ftilte blijven leggen

;

• Sijn geeft heeft dan geruft , en hy is nuchters monts

,

,,Noy t beter huys-vermaen als in het fachte dons.

Ghy , leert dan uwen vrient in heete tochten mijden

,

En taft hem nimmer aen als op bequame tijden j

En.



En , als 't de reden eyft , foo kieft een ftil vertreck

,

En doet, op defe wijs , een feedigh huys-gefpreck:

lek weet , het is gefeyt een langen tijt geleden

,

lek weet , het is gefeyt niet fonder groote reden

,

Dat ,wie fijn rijcker geeft , en wie fijn wij fer leert.

Is uyt een fotten waen van wijfiieydt afgekeert.

lek weethoe God den man heeft boven ons verheven

,

Heeft aen fij n cdelbreyn een hooger aert gegeven j

Iekkennemijngebreek,en evenwel nochtans

Soo ïs een fwacke vrou oock dienfligh aen de mans.

U W E. 8^

Wien is 'et onbekent , dat oock geringeknechten
Den Heere van het huys by wijlen onderrechten ?

En dat ook menigh Vorft fich niet en heeft gefchaemt
Dat onder fijnen raet een vrouwe was genaemt ?

Als Sara was gefintom Agar wcgh te drijven

,

Haer man in tegendeel die wilfe laeten blijven j

En dat 'er meenigh woort hier over was ontftaen

,

Siet, Abram liet de maeght enhaeren foone gaen.
De groote Nahual ,f4) uyt vreefe van te miflen

,

Gebruyckt tot fijn geleyd een van de minfte viflen.

En dat noch als het dier ontrent de cjrooghte koomt

,

En voor een dorre ftrant ofharde klippe fchroomt.

Het muysje vander zee koomt voren uyt gevaren

,

En vint een goeden wegh , oock midden in de baren

;

Siet : hoe het kleynfte dier oock met de faecken doet

,

Het leert het groofte beeft hoe dat het fwemmen
moet. h

Hieruyt wort dan gemerkthoe dat oock kleyne dingen

By wijlen raet en hulp tot groote faecken bringen >

Ghy,denckt dat ook een vrouwjal ifle wonder fleeht,

Een kloeck en deftigh man by wijlen onderrecht.

Laet my dan , weerde vrient, u finnen heden ftieren

,

Laet my doch heden fijn een van de minfte dieren
>

Miflchienfoo kan het fijn , dat ick in dit geval

U eenigh drifrigh fant , ofrotfe wijfen fal. c

U man aldus gemaent , faljae de foete klachten

Ontfangen met befcheyt , en nae de reden achten

;

Waer is van hondert een foo dom en onbeleeft

,

Die aen eentijdigh woort het oore niet en geeft? d
Wie fal metbetcraert het manne-breyn bewegen
Als fijn geminde vrou ? die , naer hetis gelegen

,

a Nahual is een n/iem 'van een fi'^ahifcb, fan de ivekkej/ei OrteL in Iflandia.

b Balena, qtiandop-<cpaKdi fufercÜiorum pndere obruti4 ejtu oculis 'videre

injf^intiafaxa ?i07ipetej} , Mufculo duet atitur , quifr^natet , ir viam demonjiret

ceulorum -vice Pltn.

c F<tmmarumpr<ecepta ftepe msrito!jwvant. Sam, ut citeras omittam, Petn-

f-ej.-! Platina incredibile diBaqutrmAUxerits^oriamTrajaHi. Aiirel. ViFior.

d Blaadit mulierum RJ:eloric.j quidvis obtinet. Richter, in axiom. hijftric.

Hem leyden , overgaen , en onderwijfenmaghj
Ofdoor een deftigh woort , ofdoor eenfoeten lach.

Hoe menigh rou gefel , door boofe lu ftgedreven

,

Heeft door een fnege vrou begonnen beter leven ?

Hoe menigh fclfaem hooft , vol grilligh onverftanf

,

Is door een deftigh wijfgehouden in den bant ?

Der Longebarden Vorft, u man, Theodelinde,

Werd dwee , gelijck een lam , om dat hy u beminde

;

Het was u wijs bcleyt dat hem de deughden prees

,

Het was u foetemont die hem de reden wees.
Ataulphus was gefint out Romen afte breken

,

Om fijn geduchte macht te wijder uyt te ftcken

;

Hetvoorftelvan demangelceckeen ftale wet,
E n noch heeft fij n gemael de boofe daet belet -,

Noch heeft het geeftigh wijfden held alfoo belefcn

,

Dat hy in korren tijt ontfing een ander wefen >

Want hy , die van den haet te voren was gevat

,

Werd hoeder van het volck , en vader van de ftadt.'

't Is boven al gemerckt , dat even door de vromven
Veel mannen over al fijn aen de fiel behouwen

,

Sij n van haerongeloof ('fiet wat een heyligh werck I }
Gekomen tot den Heer , en tot de waere kerck.

Juguldis foete tael heeft uyt de doot getogen

De Gotfehen over-heer . Clothildis heeft bewogen
Clovys den Franfchen held te veften fijn gemoet
Op Godes nieu verbont , in Crifti weerde bloet.

Ghy fiet dan jonge vrou , hoe defe foete plichten

Ten hooghften dienftigh fijn om uwen man te ftichten

,

H 3 En
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En eftcr dient het ftuck niet aen te fijn gekyt

Als op een vafte peyl van noodigh onderfchey t.

Daer lijn verwaende mans , vol ongetemde vlagen ,

Die nier een defcigh woort van icmant konnen dragen >

Want fo tnaer eenigh raenfch van hare feylen fpreekt.

Het fchijnt dat hun een mes tot in het hertc fteeckt.

Vermijtdan , wijfe vrou , in u geipreck te treden

,

Ofeeril kent uwen man , en iijn geheele feden

,

En foo hy grilligh is , en van een tieren moet

,

Soo laet he't fpreken daer , en kieft een iachter voet.

Doet als een fnege vrou , die op verfcheyde ftonden

Had onvcrduldigh bloct in haeren man gevonden

,

Die wifl een beter wegh , en vry een foeter greep

,

Waer door fy haeren vrient.ook fonderfpreké, neep.

Want als 'er eenigh ding haerfmnen moghtequellen,

Soogingfemetdepen haerklachte nederftellen;

En, mits haer koriel man eens op een maeltijt keef,

Soo was 't dat hem de vrou in defer voegen fchreef

:

Schoon ik niet verr' en ben, fchoon brieven lijn gevonden

Om naer een vreemde kuil: te worden afgefonden

,

Vermits ick evenwel uv/ fnelle tochten ken

,

Soo fwijgh ick met de ir.ont , en fpreke door de pen.

Wy waeren giller noen tot uwen vader eten

,

Daer ick , nae lijn bevel , was over u gcfeten >

Ghy weet , daer viel gefchii, om ick en weet niet wat,

By icmant van den hoop ten quaetften opgevat.

Ick , met een ftillen wenck , en fonder iet te fpreken

,

Beftonr u met de voet een weynigh aen te fteken

,

Op datje van den twift u wederhouden Ibud

,

En met het grilhgh volck u met vermengen woud.

*t Is waer, ghy fweeght terftont, en het de gaftcn blijven,

Maer dreeft u tochten aen om tegen my te kijven

:

Het fcheen , ick was te verr' uyt mijn bevang gegaen,

En fict i met onfe twift was alletwill gedaen.

U vader nam een fchroef , en hiet de knechten fchinken,

En ging op onfe pays een vollen roemer drincken j

Hy noode def' en geen hem nae te willen doen

,

En dit ging overhant bynaeft de gantfche noen.

Ghy , die eenjonge vrou had onder u gebueren,

Vielt onderwijlen uyt in alle vrccm.dc kueren>

Haer man fat over haer , en lagh het fpeekjen aen

,

Het fcheen als ofhy fprack , ey laet de grillen ftaen.

Maer c^efen onverlet foo blecfielitcen malen

Met llreken die ick weet , en nieten wil verhalen >

Ick haddc fprekens luft , maer evenwel ick fwecgh

;

Hoewel ik mcnighmaelbefchaemde wangen kreegh.

Keemt my ten bellen af, dat ick een v,eynigh klage

,

Van dat ick met verdriet in mijnen boefem drage ;

'r Is uyt geen vinnigh hert door tochten omgevoert

,

Maer uyt een rechte fucht die my de fmncn roert.

Hoe 1 faleen eerlick man op fijn gefelfchap kijven ?

En met een anderwijflijndwafegnllen drijven

,

Oock daer het fchampervolk den ganfchen handel

fiet? a

't Ts feker weynigh eer , die ghy de trouwe biet.

Een man van uwen llaet , een man van uwe jaren

En voeght 'et immers niet onfluymigh uyt te varen -,

En n^innoch dwaes te fijn , gelijck eenjonge laf,

Ey, laet een andermael van defe grillen af.

Mishaeght u eenigh ding aen my , ofmijne feden

,

Soo fpreekt wanneer het dient, en dat met goede reden

>

Daer voeght geen liefofleet voor alle man gefeyt

,

En mal en -wijs te fijn dient fl:il te fijn beleyt. ^

a I.e msri cft fol qüi prend des querelles publiques avcc fa femme ,
car fi el-

Ie eft bonne il la doit favorifer , fi elle eft mauvaife il la doit fouftnr, a fin qu cl-

le ne dcvienne piie. Mare. Aurtl

b Cojihmoglienoy}f deegrid.^re jiefierzarehi frefenza d'altri, {enhel urn

ijegno diptizzia , l'r.hrs dijchmcezza. Guazz.-
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Dit fchreefdejonge vrou , en fonder iet te fêggeh

,

Ging in een ftil geheym haer klachte nederleggen

,

Een plaetfe daer de man lijn belle finnen bracht

,

En op fijn innigh hert , of fijnen handel dacht.

Waer is 'er eenigh mcnfch , foo rou en onbefneden

,

Soo byfter onbefchoft , foo buyten alle reden

,

Die met een nuchter hert , noch vers , en ongefiioort,

Sal nemen over dwerseen ongefproken w oort ?

Hier is geen fnarre Hem , geen hevigh tegcn-fpreken

,

Geen iluer ofvinnigh oogh, geen honger om te v^rekenj

Hier is een Hom gefchnft dat geen geluyt en heeft

,

Als dat de lefer ielfs met eygen monde geeft.

Heeft dan u weerde man van N abels oude llreken

,

Dat niemant wagen derfom tegen hem te fpreken ?

Soo pleeght gcfetten raet , en maeckt een briefgereet,

Een pen , een wij fe pen kan nijpen fonder leet.

Maer hier dient oock de man fijn leffe voor gelefcn

,

Ten eynde fijn gemoet gebuyghfaem mochtc wefen j

Op dat , wanneer de vrou met goede reden fprack

,

De man fijn tweede fiel niet voor het hooft en Hack.

Hier is een gunlligh hert de gront van alle faecken

,

Dat kan u, weerde man, de finnen buyghfaemmaekenj
Dat kan een fauce fijn die , wat de vrouwe doet

,

Die wat de vrouwe feyt, kan maken honigh-foet.

Draeght liefde , deftigh man , een liefde niet gebonden
Aen lchoonheyt,dwafelurt , ofdiergelijcke gronden

,

M aer aen haer eerlle wet , een liefde wonder llerck

,

K iet op het fant gebout , maer op een vaüe ferck

:

Een liefde , niet alleen gewalfen op de tippen

Van uwen loflcn mont ,ofop debloote lippen

,

Niet uyt de dommejeught , ofvan het dertelbloet,

Maer uyt het middel-pundlvan ubefet gemoet:

Eenhefde fonder end , een liefde met dejaeren

Niet laeger afgedaelt , maer hooger opgevaren

;

Een liefde , tot befluy t ,m Gode valt gegrorlt *

En diein haer begrijpt het ecrfletrou-verbonr.

Geen noot moctecnig man van fijn gefelfchap fcheyde

,

Geen druck en moet het wijfvan haeren hoeder leyden

,

Geen harde flaverny , geen onverwachten rou

En magh een vroom gemoet verfwacken in de trou.

Dit hebben foo betracht veel wel-gevoeghde paren

,

Die , met een rechte fucht , ten vollen eenigh waren j

Veel kan op dit geval hier worden by gebracht

,

Maer een beleefde daet is weert te fijn bedacht.

Een herder uythet wout, terwijl hy aen der heyde

Sijnjongegeytch dreef, fijn oude fchapenweyde,

Sagh van een hoogt n bergh, fagh in het laege dal,

Sagh onder aen de flrant een droevigh ongeval.

Daer was een feker fchip metrcoversaeng<:komen,

Die hadden Gaiathee fijn vrouwewcgh-genomen

,

Oock eenigh ander volck , dat onder aen de zee

Was \ lytigh aen het werck , en wies hetjonge vee.

De droeve Celadon , die fijn gefelfchap kende

,

En fagh hoe al het volck fich van den oever wende

,

Slocgh op fijn droeve borft , en fagh den hemel aen

,

En feyde, lieve God, wat dient 'er nu gedaen.^

Hy geeft hem nae de zee , detranen op de wangen

,

En riep , hou vrienden , hou 1 hier is al meertc vangenjr

Enfcheytniet van de wal , tot dat 'er volle vracht

Is op het lant gerooft , en aen het boort gebracht.

Ghy hebt mijn echte deel van Gode my gefonden

,

En fcheyt dat reyne fucht te famen heeft gebonden >

Ghy fchent het belle pacr dat oy t het echte bed

,

Dat oy t den hemel fe'fs , te famen heeft gefet.

Ey lieve , waerom dat ? ey laet ons weder paren

,

Soo magh u fnelle barek geluckigh henen varen j
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Niet, dat ickw eder eyfch mijn lieve Galathcc

,

Maer wens benevens haer te varen over zee.

Neemt my oock in de boot> al moet ick dapper roeyen,

Of harder dienft begaen, ten falmy niet vermoeyen

:

Neemt my ook in den boot; eenkloek,eenruftigman,

Die met een vollen wil een flave weien kan ;

Neemt my oock in den boot, al moet ick lijn geflagen

,

En dienen evenwel, ick fal het willigh dragen

,

Ick fal het willigh doen : neemt my oock in de boot

,

Offooje niet en meught, fo fchenckt my daneenloot.

Dit feydc Celadon,en gaf hem in de baren

,

En bad aleven-ftaeghom meê te mogen varen?

De roovers fijn verbaeft dat iemant tranen fchreyt

,

Om vaft te zijn geboeyt, en wegh te zijn geleyt.

Na lang en droefgepraghjmenlaet hem naerderkomen>

Men wijlT: hem nae den boot , daer wort hy in genomen,

En, als de rouwejeught fijn handen binden wou

,

O bint my , iprack de man,acn mijn geminde vrou.

Een knoop van foete min heeft my en haer omvangen

,

Lact hier occk eenen bant op onfe leden prangen

;

Hy bid noch andermaeljcn biet fijn rechter-hant

,

En geeft hem met de vrou gewillighaenden bant.

Het ichip doet fijnen loop, en fnijt de foure baren

,

Enkoomtinkortentijtte 1 hunisaengevareHj

Daer \\ ort het lieve paer den koninck voorgellek

.

Den koninck alle ding van eerften aen gemelt.

De vorft die pnjft de dact, befiet dejonge lieden

,

En toont met lïjn gelaet haej gunfi: te willen bied en j

Hy laerfe met 'er daet verloflen uy t den bant

,

En maeckt van Celadon iljneygen lijf- trouwant.

De trouwe wort geloontj en hy die aen der heyden

,

Een bok.een fchaep een kalfjccn gey te plagh te weyden,

Is hoeder van de Prins, niet fonder grooten lof;

En, vooreen vuylen ftal, geniet het luftigh hof.

Ick wenfch , geluckigh paer , ick wenfch aen onfe dagen

Dat uwer over al de hme magh gewagen
>

Ick wenfche boven al dat ons het trouwe bloet

Veel faets dat u gelijckt, veel kinders geven moet.

Noch dient u trouvve fucht wat hooger opgerclen

;

Op dat de weerde trou verkreegh haer ecrfte wefen,

Verkreeg haer eerften glans, wel aén, trouhertig man,
Treet vorder, en befiet waer trouwe reycken kan.

Indien hst foo geviel, dat met te mogen fterven

,

Ghy kond 'et fekerheyt aen u gemael Terwerven

,

Ghy moeft, ook fonder fchrick, u ^'oegeh tot de dobti
Om haer, door u bederf, re crccken uyt de noot.

Ghy moeft u eygen vlcys, u liefenjeughdigh leven

Den onder-aertfchcn poel gewilligh overgeven j

Ghy moeft uyt rechte fuchtde kloecke daet beftaen ^

Die Gracchüs overlang te Romen heeft gedaen.

Hy, naereen vreemtgeficht van tweegepaerdeflangen j

Die iemant van 't gefin had in het huys gevangen

,

Ging tot het cenfaem volck dat fich hier op verftont

,

En focht op dit geval te weten haeren gront.

Een van den grijfen hoop ginghem aldus gewagen

,

Indien de manne-flang koomt door te zijn geflagen

,

£ er dat het wijfje fterft, daer is geen twijfel aen

Ghy zijt een feker lijck, u leven heeft gedaen.

Maer lbo in tegendeel het wijfje wort gegrepen

Omnaedenfwarten poel van Acberon te Hepen ,.

Soo weet dat uw gemael fal varen nae den kolck ,

.

Die van dewerelt fcheyt het onder aerrfche volck.

Ghy doet Wat u behaeght, doch wik u flucx bereyden

,

Want, fiet den hemel dreygt u in der haeft te fcheydcn i

Denkt vry wat God befluyt dat heeft een vafté grontj

En weet dat u alleen de keure wort gcjont.

De man, nae kort beraet op veelderhande faecken

,

Meefthoehct fijn gemael ial nae fijn leven maecken

,

Laet ftrax met eygen hant hét wijfjen in de Idcht

,

Op dat het wederom de ruymte kiefen mocht.

Maer in het tegendeel gaet in der haeft belaften

Het dier van mannen-aert met wapens aen te taften

;

Dit vordertGracchus felfs,en ftuwt dcknechtê voort.

En wort dus in de flangmet eygen wil vermoort.

Siet wat een wonder dinglnaer loo'^ """

Siet, Gracchusisgcgaen,en

Geluckigh is de vrou, di

Rampfaligh is her wijf

't Sa proeft aen dk geval.

Of u het edel hert is ma
Den hooghften dwin
Tot heyl en onderftai

En foo ghy dan bevint*^

En fchricken van den

^oo hoort uvonp'

Dat ghy tot hed

Al die in dit geval

Erïzijn'geene""^-



5,2 V R o
Geen fuclit van echte min en heeft 'er rechten aert

,

Daer lemant , als het geit , fijn eyge leven fpaert.

Hoewel dan eenigh lant van Gode wort geflagen

Met peil , en haeltigh vyer, ofdicrgehjcke plagen

,

En dat u weerde deel is van het quaet gevat

,

Noch ftact u geenfins vry te vluchten uy t de ftadt.

't Is tegen u verbont , en buyten alle reden

,

U lieve wederpaer , u vleys , en eyge leden

,

U weerde tortelduyf , u deel , en befte pant

,

Te laeren in den druck , te laetcn in den brant. a.

Al ftaet het iemant vryom wcgh te mogen vluchten

,

Als Godt de werelt plaeght met ongefonde luchten >

Geen man heeft cchreV macht , uyt vrcie van de doot,

Tegacn in dit geval van fijne bed-genoot.

Indienghy recht bemint ,
geen peft , cfpeper-koren,

Geen kool , of vierigh feer , hoe diep het is gefworen.

En kan in eenigh deel verfwacken u gemoet

,

Want rechte liefde fchopt de vrefe met de voet.

Gy^buygt dan voor denHeer, en wacht lijn welbehagen

,

H y biet oock fomtijts gunil: te midden in de plagen

,

En fchoon ghy f^jr befmet , en van het vyer geraeckt

,

Noch fteunt opuwen God , hoewel de door genackt.

Seo-r met den goedenJob ,
{b) ofwel fijn heete fchichten

My fteken in de borft , en uyt de werelt lichten

,

Ofwel mijn innigh m.ergh wort in het vyer gerooft:

,

God is mijn eemgh hey 1 , mijn onbefw eken trooll:.

Indien ghy defen gront komt eenmael vaft te leggen

,

Soo weer ick niet een woort tot u bericht te feggen j

Wan L die in fijn gemoet eens rechte liefde fet

,

En hoeft geen regel meer , hy is fijn eygen wet.

Ick keere wederom -, de tonge van de vrouwen

Kan goet en voeder quaet,kan vreemde dingé brouwen

;

De ronge van de vrou , wanneerfe byfter woet

,

Is doode;lick vergif , is enckel draken bleet j

De tonge van de vrou ,raetfoetemin beft:oven,

Gaet moft 5 en honigh felfs , gaet alle foet te boven j

Detonge van de vrou, baert juyft gehjckfe wil

,

Ofherten vol genuchts , ofhuyfcn vol gefchil.

Wel aen dan , eerbaer volck , dewijle vloeck en fegen

Is in hetkleyn begrijp van uv. e tong gelegen

,

Soo maeckt u voor het quaet een eeuwig-mont gebit

,

En toomt met alle macht het ongetoomde lidt.

Veelfijnderonder ubegaeftmet fchoonc dingen

,

Enkonnen evenwel geen lofle tonge dwingen ,

En konnen evenwel niet fprckcn foo het dient,

En konnen evenwel niet vieren haren vrient. (wen

Het fchijnt f'wat vreemder ding!)dat mannc en dat vrou-

Noch leven onder een , noch huys en konnen houwen

,

Als fomtijts met een vlaeg van ick en weet niet wat

,

Van d'een ofander fy, ten quaetften opgevat, c

Wie fagh in eenigh laiit oyt twee gepaerde fielen

,

Die noyt in ongemack van ftuere woorden vie-en ?

li7"opr is in eenigh huys foo ftaegen minne-vlam

,

^'•'erees, en noyt ee pruyitje quarn?

vel de kloeckfte vonden

^y een verfamelt ftonden ;

achtigh wcfen fou

q recht volkomen trou- d

re delerere-, ^'vke'-jnfa, inuhi!

itie ir mortis csnjïd. politica , lih. 2.

cap. 15.

•on carent , imo J^ hoc mcdiim fe-

jua litibus turbiitur , Ecchji>e ty-

,fcim:u fracipuampartem njita

•ter-veniunt vuria incommsda ,

IS de-jorandjs fefe coinponant

slesfages eftoientfondusen
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Ach ! federt dat de menfch van God is afgeweken

,

Soo is de ware min inallcmanbefweken :

Ach 1 federt dat de menfch den eerften vrede brack , i

Soo bleefontrent den menfch geduerich ongemack.
i

Niet altijt foetejock , niet eeuwigh fachte rofen -,

\

Ons meefte vreugde felf, heeft oock haer droeve pofen j

Wie hoopt 'er vafte ruft , naedien men twift vernam
Oock in het fedigh huys van lob , en Abraham ?

De moet noch evenwel , de moet is niet t'ontgeven

,

Wy konnen met gemack , en fonder twiften leven

,

Wy konnenjaren lang ons myden voor gefchil.

Indien het echte volck nae reden hooren wil.

Hier dient een lieve vrou de vrouwen aengewefen

,

Die om haer vreedfaem hert noch heden is gepiefen
j

Die om haer foeten aert in alle vrouwe-phcht

,

Verkreegh tot haren lofdufdanigh graf-gedicht.

Dejlcen hier ofgerecht , het fchrift daer tngchoulven ,

Is , lefcr , hiergcjlelt ter eeren eetier yroulocn

Diejaren yiermael acht heeft by een mA7ige'nwont

,

En heeft diengantfchenttjt noytfueren mont getoonf.

KomtNymphen,aerdig volk,komt maegdéjfoetc diere,

W^ilt dit eerweerde grafmet verfche bloemen eieren

,

Dat foet en vreedfaem hert behoortgekroont te fijn,

Mei-blyde macghde-palm , met groene ros-marijn.

Haer maeghdom ick bekent)was in de trou gebleven

,

Was in het echte bed aen haren man gegeven

,

En dat met volle wil -, en evenwel nochtans

Soogunn'ick defe baer een volle maeghde-krans

:

Die koomt haer cygen toe , en dat met volle telgen

,

En niemant f foo ick acht) en heeft haer des te belgen }

Want wat de maegde-palm voorcygen hebben magh
Datfietmen dat het alm defen boeiem lagh.

Ick weet ,u maegde-kruyt heeft eeuwig verfche bladen

,

Geen fnee, offtuere vorft , en kan haer groente fchaden j

Ick weet , dat uwe palm heeft bloemen fonder faet

,

En fchoonfe luftigh bloeyt,geen vruchten achter laet.

Dit al kan evenwel op onfevrouwe paffen ;

Sy is in ftaegejeught geduerigh opgewaflen

,

Sy heeft met eeuwigh groen het echte bed gekroont

,

En noyt in haeremm eep dorre blat gctoont -,

Sy heeft noch boven dat (wy moeten 't hier beklagen)

Sy heeft met uwe palm gebloeyt en niet gedragen j

Sy is , ey laes : gegaen , en uytter ftrijt gevlucht

Ach leyder ! fonder faet , ach ! fonder echte vrucht

,

Ach ! fonder eenigh kint : fy is eylaes geftorven

,

Maer \k ie doch heeft het erfvan haerc deugt verworvê?

W^ien is haer foet gedult , haer fedigh hertgemeen ?

Ey lieve foojekont jcylievewijft'ereen.

Niet dat ick al de fchult wilop de vrouwen leggen j

O neen , want cp de man is vry genoegh te feggen -,

Want als het echte volck geraeckt m onverduit

,

Men fiet het m.eeftendecl , het is gemeene fchult.

Dies ,om tot aller ftont krakeel in huys te mijden

,

Soo dient de ruft betracht , en dat ter wederfyden >

Wanr tot foo goeden werck behoort te fijn gepaert

Een man van rijpe fucht , een wijfvan fachtenaert.

Gerroude . jonck en out , weeftmy hier in getuygen

,

Soo maer eenhevigh man fijn tochten wilde buygen ?

Soo maer een hacftigh wijfwou fnoerenhaercn mont.

Dat trouwen foude fijn het foetfte dat men vont.

Ghy mans , u vierigh breyn^ ghy vrouwen, uwe tongen ,

Sij n oirboir ingetoomt , en nut te fij n gedwongen j

Een yder daer het dient jcen yder in het fij n

;

Soo doende , blinckt de trou gelijck een ibnne-fchijb.

Laet ons wat langer tijdt in defe plicht hefteden ,

Het is de pijne weert hier dieper in te treden

;
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Want waer het echte paer vol-leert in ^r'geval

,

Het foude vreedfaem fijn te huysen ay'eral.

Wie ial hier mijn vernuft , wie mijne pen geleyden

,

Op dat wy totte vrou veel goede dingen feyden ?

Veel dat een echte man mocht dienen totte ruft.

En dat de wrevel-fucht moght worden uyt-gebluft.

Du bift het , reyne Geeft , die alle boole vlagen

Kont djijven uyften man , en van de vrouwejagen j

Du bift het , die het huys in rechte minnevoed

;

O koomdan, HeyhghVyer,enüaeltinonsgemoet.

Voor eerft dient ovcrleyt , hoe gramfchap is te mijden ;

Ten tweeden , hoe de fpijt is vecrdigh af te fnijden

;

Ten derden , hoe de menlch fal winnen op de liel

Dat haer gefette ftant noyt uy t den vrede viel.

Laet ons in yder ftuck met volle paflen treden

,

Want, foo het echte paer kan vaten onfe reden

,

lek fie het huys bevrijt van twift en onverftant

,

Ghy neemt dan 5 mijn vernuft, het eerfte byder hant.

Nadien het foet gedult , en alle goede plichten

Ons komen van den Heer en vadervan de lichten

,

Soo maeck tot aller tijt een deel van u gebet

,

Dat u de krijgel fucht mach laten onbefmet.

Bid , met een innigh hert ,dat God u leere poogen

Kleyn na den geeft te lijn , kleyn in uw eygen oogen.

Een hooft vol fotte waen is flux en t' aller tijt

Onbuyghfaem totte min, en veerdigh inde fpijt.

,,Die trots lijn uytter aert, en grooten hoogmoet drijven,

„Sijn ,om het mmfte ding , genegen om te kijven j

j,Maerdiefijnherteproeft,en kentlijn eygen fchult,

,, Al w ort hy fchoon getergt, hy toont geen ongedult.

, ,Daer is ter werelt niet , dat hooger dient geprefen ,

„Als laegh van geeft te fijn , en facht van moede wefen 3

„Want'die een fedigli hert in lijnen boefem voed

,

j, Is , boven echte min , tot alle dingen goec.

Hoe meughje , jonge vrou , den foeten vrede ftoren ?

Is niet het Ibetfte foet de vrouwen ingeboren ?

Wat fich in u verbergt of buyten openbaert

,

Getuyght van alle kant van uv/en lachten aert.

Wy fien u rooden mont . en uwe teere wangen

,

Niet met een ftueren baert , ofander ruygh behangen

,

Wy fien u vorder lij fniet hart ofvinnigh wreet

,

Maervan gedwege ftof , gelijck een fyde kleet

:

Wy fien u geeftigh oogh met foete minne-ftralen

,

Vol acngenaemen glans , op onfe leden dalen

:

Wy hooren uwe ftem met vriendehek geluyt

Het beelt van ugemoet ten fachften drucken uyt

:

De geeft . die haer onthout in uwe teere leden

,

Is fw'ack,en haeft.bewecght, is buygfaem voordereden

,

Is;'t gunt men over al voor goede peylen acht)

Haeft tot een eerbaer root , tot tranen haeft gebracht.

U handel , u bedrijf, oock van de kintfche lueren

,

Isfpelen mctte naeld', isbreyen, isbordueren ,

Isftilenfoetbeflagh; u fchootdieisbefet

Met fyde , met fluweel , met woUe , met faijet.

Uw finnen evenv/el gacn ondertuflchen fpelen

,

Ghy mooghtook,even dan, cenaerdig deuntjen quelen

,

Ghy mooght oock vrolick fijn en plegen uwen luft

,

E n fchoon u lichaem werckt , de geeft die is geruft.

In 't korte j watje draeght in finnen , ofte leden

,

Het wij ft u altemael tot foete minne feden

,

U wefen , u bedrijf, u woorden , u gelaet

,

En geeft niet anders uyt als enckel honigh-raet.

't Is anders mene mans , alwaer verbofte faecken

Door innigh overlegh verftoorde finnen maecken

:

Al waer m e n in het hofmet hooge woorden pleyt

,

Daer is de laft alleen de mannen opgeleyt i
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Al waer men iemant fiet op fmalle banckenleggen

,

Op dat hy door de pijn de waerhey t moghte leggen

;

Al waermen nienfchen ftrafr die uytten regel gaen

,

Het koomt alop de mans, niet op de vrouwen , aenj
Al waer de felle zee met ongetemde baeren

Koomt op het taye kley geweldigh uytgevaren

,

Al waer door hoogen ftroom de buyte-kade wijckt.

Daer wort het foute fchor door mannen ingedijckt >

Al waer men middel foecktom knjgh te mogen voeren

,

Om fteden door het fw eert , en landen om te roeren

,

't Is al , 't is manne-forgh : foo dat de man verkeert

Al waer men wrcetheyt hoort , en harde dmgen leert.

Schoon dan u weerde vrient wort fomrijts aengedreven

,

Tot eenigh ftuer gebaer , het is hem toe te geven >

Ghy fijt van fichte ftof, en hy van harden aert

,

Dus maeckt dat ghy de ruft van al het huys bewaert.

Ofwel een sjonge vrou is fchoon in al de leden

,

Is geeftigh uytter aert , en defrigh in de reden

,

„Ofwel eenjonge vrou is uyttermaten kuys

,

„Is vlijtigh over al , is neerfligh in het huys,

, ,Ofwel eenjonge vrou kan wonder aerdigh fingen

,

, ,Kan fpelen nae de kunft, kan duyfentmoye dingen ,

, , 't Is al maer water-veruw , indienfe niet en kan

,. Door middel van gedult believen haeren man

:

Dat IS de warebornvan alle vrede -gronden

Waer op het echte bed te faemen is gebonden

,

Dat is de weerde deught , die luft en rufte voed

,

Die huys enhuyfgefin tefamen houden moet.

Ghy wacht dan , edel dier , op uwen heer te baflen

,

Daer is ter werelt niet dat u kan minder paften
Als door de felle nijt offpijt te fijn gcraeckt

,

Pleeght liefde , foete duyf,ghy fyt 'er toe gemaeckt.

Indien een echte vrou tot wrocken is genegen

,

Sy treetals metten voet haer aengeboren fegen j

Sy ftrijt met haeren aert , en tegen haer begin

,

En wort een haetigh ding , gelijck een boofe fpin.

Sy \yort tot enckel fmaet van alleman gefongen

,

Sy v/ort van alle kant gegeelfelt mette tongen

,

Geefteken mette pen. ó fchande voor den doeck

;

,,Een wijfvan boofen aert is aller menfchen vloeck.

Ey weeght eens , lieve, weeght, wat van de quade wijven

De gan fche werelt deur de befte pennen fchrijven j

Hetfchijnt dat yder een hier op de tanden wet

,

Het fchijnt dat ydereeuw hier tegen is gefet.

Hier wort een vinnigh wijfeen flimmer aert gegeven

,

En meerder ongemack en quelling toegefchreven

Als aen de droeve korts , van yder een gefchroomt

,

Die op den derden dagh geduerigh weder koomt.
Vraegt iemant waerom dat.=de korts heeft tuflche-vlagê.

En lacht den fiecken toe met twee gefonde dagen

,

En dat verquikt dé menfchjcn geeft hem weder moet}
Maer by een hatigh wijfis niet een uregoet.

Daer wort een quade vrou by rotfen vergeleken

,

Die dichte by de kuft , of in den oever ftekcn

,

Waer op het moede fchip , nu dichte by de ree,

Lijt meerder ongemack , als in de volle zee.

De reden is bequaem. v.-ie uytte vremde kuften ,

Koomt in fijn eygen huys , om eens te mogen ruften

,

(h fijn gefelfchap boos} lijt daer een harder ftóot

,

Als buyten in de ftroom , en midden in den noot.

Hier worrecn quetter-wijfvan eenen aert gevonden
Metonruft in de fiel , door wroegen van defonden

,

Een diep , een innigh feer , een droeve fiele pijn

,

Meeft quellick als de menfcheensblyde meynt te fijn.

Hoe menigh goet gefel , die gaften heeft gebeden

,

Koomt met een vrolick hert ten huvfen in getreden

,

Fn
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En feyt ; een uyrrjen bly. niaer fiet i het vinnigh wijf

Stoot alle blylchapom , door innighhuys-gckijf.

Daer heefc'er ccn geley t , iljn huys te willen maken

Veel liever in hét wout by leeuwen en by draken,

Ly al het borch-gelpuys vol doodelijck tcnijn

,

Als meteen hortigh wijfgcpaert te moeten iijn.

Eenaerdigh klippel-vers , m ouden tijt gefchre\ en

,

Heeft oockop dit geval een vonnis uyt-gegeven

,

Drie dingcnjfeytde fpreuckiiin oorfaeck dat de man
Üockaen lljncygen heert niet lange ducren kan.

Roock in het huys verfpreyt, een dack gew oon teleken,

Een wijf , die haren mont gewent tot Icppigli Ipreken

,

Alaer boven alle roock 5 en voor een lekend dack j

Soo is een quade vrou een droever ongemack.

Eiier komt een hooger pen, die fchrijft een harder letter,

En maeckt het wijtgelijck nier cngelonden etter

,

IS iet die haer heeft gelet in cenigh buytc-hdt,

Alaer die al verder ga'et , en in de beencn ht.

Siet , als ergroene draght is in de buyte-leden,

Die wort 'er uyt geperil , ofanders uy t gefnedèn

;

Alaer als het qucllick vocht is in het holle been

,

Wat raet dan^lieve vriencfvoor niy,'ken weet'er geen.

Een onbeleefde gaft is leet van korte dagen

,

Een meyt die qualick wil is lichte wcgh tejagen

,

Al is u dochter geil, ofuyttermarcn llout,

Sy wort , nae lange forgh , ten lellen eens getrout.

Maer die met lijn gemael is qualick ingefpannen

,

En gaetfe nimmer quijt. ó broeders , lieve mannen

,

Ofchoutditlaftighjock , het is een eeuw igh leet

,

Het is een taye klis ontrent een woUe kleet.

Gebueren vol krakeels fijnjae bedroefde plagen j

Een vrient van ftueren aert is harder om te dragen j

Een broeder fondergunft isdroevigh fondermaet

;

Een kint dat qualick wil is noch een hooger quaet :

Maer wie een boofe vrou in handen is gevallen,

Die is en blijft, och-arm lellendigh boven allen:

W^at hoeftmen alfem , gal , vergiftigh kruy t , regael ?

Een wijf, een hatigh wijf, begrijpt 'et alremael.

lek fiont eens op ccn tijt ontrent een Apotheke

,

Daer fagh ick acn de deur veel kinders op een reke

,

Vcd lieden u) t het lant , veel fttctfche gapers ftaen

,

Dies liet ick , met de rell , het oogh daer heenen gaen.

Ick fagh een glafen fles , daer nat was in gegoten

,

Ick fagh een groenen vorfch , die was 'er ingefloten

,

lek fagh hoe dat het beeft daer gins en wederfwom

,

Ick fagh 'er boven al veel egelsom en om -,

Ick fagh het gantfche rot ontrent den kicker wroeten

,

Een hing 'er aen den hals , een ander aen de voeten

,

Een onder aen den buyck , een boven aen de kop

,

Een achter aen den rugg', een voren aen de krop -,

De vorfch was in de neep , hy wift niet wat te maken

,

Hy dede wat hy mocht , om uyt te mogen raken

,

Hy dook,hy rees om hooghjhy drecfjhygingtegront,

Maer, waer hy wijké mogtjdaer was eé wrcede mont

,

Die beet hem in de borft , die ftack hem in de lenden

,

Die foog hem aeri de buyck. waer kan.of fal hy wenden?
De pijn is overal -, en fiet Ihet enge vat

Is fonder open lucht, enfondereenighgat.

Hoort.waerin ditgeficht mijn loflefinnen vielen

;

Ick dacht i hier is de ftant van diebcdruckte ficlen ,

Die qualick fijn getrout -, (y voelen haer verdriet

,

Maer woelen in het bocht daer niemant uyt en vliet.

De vorfth was my een beek van die gcduerigh fuchten,

Van die geringeit fijn , en niet en konnen vluchten

>

My docht het enge glas gcleeck de nauwe trou

,

•Eudat foo vinnigh ftack , de tonge van de vrouw -,

U w E.

Die is doch bijfter fcherp , en bijt van alle fijden

,

Hetoir, hetbreyn, hethert , datheeft 'eraf telijdenj 1
Ach! 't is voor alle ding een ongeluckigh man

,

Dieftaeghgepijnight wort, en nimmer vlieden kan.

Noch wort de W'ijfte \'orft al harder aengedreven.
Om aen een boofe vrou haer mate vol te geven -,

Hoort , wat de Koninck feyt > hy beelt haer wefen af
üfmet de weerde doot , ofmet het droeve graf

Siet wat een bitier woort : wie kander leeger dalen ?

Wie , met een hooger vloeck de vrouw en over-halen ?

De doot beiluyt 'et al , de doot is volle pijn

;

Noch fijnder , even hier , die vry geftrenger fijn

,

Noch fijnder die het wijfvry laeger willen ftellen

,

V\'antkruypen uythetgraf5endaelenin der hellen,

Jae roepen dateen wijf vol hatigh onverftant

Is flimmer als het vyer , dat fonder eynde^Jrant:

Ick fchncke van het woort, ick trille mette leden

,

Maerjvrient, die foo gevoelt, nu feg doch eens de reden;

't Is.mits het eeuwig leet maer boofe menfchêknaegt»
Daer meeft een vinnigh wijfde befte fielen plaegt.

Ey lieve 't is genocgh , "t is al te veel gefproken

,

't Is al te lang gedraelt by defe droeve fpokén

,

Ghy , foo u teer gemoet de felle woorden haet

,

Soo maeckt , ó fedigh hert , u verre van de daet.

'Leert,jonge vrouwen, leert voor defengrouwel fchro-

men,
En laet die quaden naem u nimmer overkomen -,

Want als 'er eenigh menfch u defen tij tel geeft

,

Die noemt u in tier daet het flimfte dat 'er leeft.

Treetm het tegendeel , daer vloeyen foete dingen

,

Die uyt de volle pen , als uyt een ader fpringen >

Daer wort het edel pant , de weerde vrou , vereert

Met al datoyt de mont fijn leeven heeft geleert.

Wie kan een fedigh wij t gelijck het dient , verhogen ?

Sy is aen haeren man een welluft fijner oogen

;

Sy is aen haeren man , en al het huys , fy is

Gelijck een lachte lauw ontrent de fiecken vis ;

Sy is gelijck een fchip , dat over zee gevaren

Vervult het ganfche lant met alle nutte waren

;

Syiseenhooft-juweel.eenkroone voordenman,
Die hem en bimiens huys en buyten eerenkan >

Sy is gelijck een tuyn , die , om den hofgevlochten

,

Bewaert het edel fruyt van alle fnoep-gedrochten >

Sy is eenfoete plant, een rechte vyge-boom ,

Die oock een dullen ftier kan houden in den toom} a

Sy is een gulde krans , een reyn en edel wefen

,

Eeneygen Gods-gefchenck , van duyfent uyt-gelefen ; i

Sy is een klare lamp , een gulde kandelaer

,

Die al het huys verlicht, doch meeft haer echte paerjf

Sy IS een wijngaert-ranck , die met haer koele blaren

Hem , die haer fiele mint , van hitte kan bewaren ; d

Sy is de wijnftock felfs , vol vrucht , en foete vreughti

Sy is een ftille ree , een haven voor dejeught } e

Sy is gefuyvert gout , [fj dat , even niet gedragen

,

Wort nimmer van dé roeft,van fch immel niet beflagenj

Sy is een fchoonjuweel, dat glinftert in der nacht i

Sy is een rijeke fteen , maer echter wonder facht > g
Sy is gelijck de fon , die met een helder fchijnen

Doet mift , onguere lucht , en alle quaet verdwijnen

,

a Dinet. Hiercg. lib. z. eap. Figiies -jerhath Jat een rafendeftier aen een-xiyge-

bocm gebonden , dadelick m.ick enftil wort , en 'van de duUt^heydt geneeft , en

'jerkLtert dnt hier door een 'jriendelicke vrouwe 'um outs is afgehcelt geiceeft.

PiimtuhjeedeCiprifico tr;id:tlib.zi. cap. 7. videCéel. Calcagn. lib. II. qui rei

eaufam lud.igare conattir.

b Prov. 11.4 Synch. i6.i. e Syrach. 36. 14.

d Pfalm. 12S. 5. c Plut.deZducat.liber.

f Syrach. 7- n. g Prov- 3 •• »«>• Syrach lö. 11

.

Ver-



1

V R o
Verfactit de wrange twift , al ifle byfter fciherp

,

Een wijf jcen vlynghwijf , is jaeeen Davidsherp. a.

O ! dat nu ecnigh menfch het wefen defervrouwen

Vermochfe,nac den eyrchjmetoogen aen te fchouwen,

De fiele ginghem uyt , door ongemete vreught,

O I noy t volmaeckte luft als in de ware deuglit.

Soo hefghy dan begeert , dat alle foete namen

Gelijck een gulde krans om uwe leden quamen

,

Soo let op u gelaet , u tong , en gants bedrijf.

En weeft , tot in der doot , een vyant van gekijf,

laeght domhey t van den geeft, en leuyheyt uyt de k'den,

En fatheyt van den buyck jen ftuerheyr van de fedcn'

.

En twecdraghtuyt 'et huys. een vrouwe fondern iftj

Een trouwe vol verdricts, een leven fonderluft.

Maer laet ons vorder gaen en goede regels leeren

,

Hoe dat de liele mocht haer tochten overheeren

,

En hoe eenjonge vrou haer korfel onverftant

Mocht krijgen in den toom ook midden inden brant.

Voor eerft foo is her nur,wanneer men koomt te voelen

Dat eenigh flim gefwel in ons begint te woelen

,

Sich ftracx te maccken op , en van den eerften aen

Met alie .cgenweer het quaet te wederftaen.

"Wort u de mont gerevght tot roepen , kijven , tieren j

Gelijckmen vint te lijn der gramme luy manieren,

Helt met geheele macht . helt naer het tegendeel j

En doot , als in de wiegh , het bitter huy s-krakeel.

Giet water in de vlam , en hoede felle vlagen

Het vyer door meerder kracht fijn beellgh uyt tejagen,

Ghy , pijnt u des te meer , al eer u tongc fchelt

,

Te ftillcn haer geluyt , te ftuyten haer gew elt.

't Is waer, daer is een rijt dat roepen , fchelden, tieren

Van Gode wort belaft aen alle teere dieren j

Maer dat is dan alleen , wanneer een rouwe gaft

Haer grijpt, oneerlick voelt, en aen de leden taft:

Daer is de rechte ftontom luy te mogen fchreenwen.

Wel roept dan watje meugt ,ja brieft gelijk de leeuwen

,

Daer is het fchelden nut jCn dient tot uwer eer

Maerby een weerde vrient en paft het nimmermeer.

Siet als de wij fte Grieck (^)begonde ftil te fpreken

,

En door een foete ftem fijnwoorden afte breken

,

Dat was een fekcr merck dat hy een felle vlam
\Vertindegeeftgewaer,enindeborft vernamj

Dejeugt hem toebetrout wift ftracx hier uyt te merken ,

Dat hy met alle macht was beefigh om te wercken

Ontrent het vinnigh deel , dat hem de gal ontftack

,

Waer uyt hy naderhant gewifien honigh track.

AlsPallas opeen rijt eens wildelceren fpejen ,

Eens wilde met de ftuyt een deunrjen leeren quelen,

J uyft daerfe neder lat , ontrent een klare becck

,

En in de ftille bron haer eygcn wefen keeck

;

En datfe door den wint fagh haere wangen fuellen

,

En haeren tecren mont in vreemde bochten ftcUen

,

Wegjfprak de wij^e maegt , de fluyt en dientmy niet,

Om dat men van het fpel lbo bijüer leelick fiet.

lekwou dat alle tijt , als u de gramfchap quelde

,

Men ftracx in u geficht een klaren fpigcl ftelde

;

lek weet indienje faeght hoe fel u w efen ftont,

Ghy foud van ftonden aen vcrftellen uwen mont :

Want alsje faeght het vyer uyt u gefichte breken,

U tanden 'tfamen flaen , u hayrom hooge ftekcn

,

U wangen opgepuylt met root gefpickel t vel

,

U mont in vuyle fchuym , u aders vol gefwel

,

In'tkorte, foo geftelt gelijck de dulle vrouwen
Die Bacchiweelde-feeft hier voormael gingen houwen,

OiOnsJ}ree(kwoortJ'e)t,diJt deiirourvedebiteT moetgehjckJïJ7i, die alie dir.g

'Vtrleten.
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Onftliymigh, fonder eer, uytmonciigh, èh feèr los,

Tot niet ter werelt nut, als tot het woefte bos.

Ghy foud van ftonden aen den horfellaeten bijven

,

En, met een ftil gemoet, een foeter wefen krijgen

,

En worden datje waert; ghy foud van ftonden aert

Verfoeyen u gebreck, en tot de reden gaen.

Ghy foud met beter vrucht den fpiegel hier gebruyckerij

Dan als ghy toyt het hooft met vremde koop-paruyken
Men houd dat aen de vrou het fij n Veneets gelas

Tot geen foo nutten ding, als hier, en komtte pas.

Doch om een fachten aert ten vollen uyt te wercken , •

Soo dient een fedigh hert ten nauften aen te merckeJl
Hoe eens her leven was van dat onnofel Lam

,

Dattot onseeuwighheyl hierin de werelt quam

:

Ey 1 fpiegclt even daer ey fpiegelt uwe leden

,

Ey fpiegclt u gelaet, ey fpiegelt uwe feden

,

Ey fpiegelt u gepeys, en uwen broofen geeft

,

Ey fpiegelt alle ding, maeruwe tochten meeft.

Leert daer ootmoedigh lijn , leert harde finnen buygeü 3

Leert liefde, leert gcdult uyt fijne volheyt fuygen,'

Leert daer, met alle vlijt, verheeren u gemoet,
Leert drijven u) t deborftal wat den horfvl voed.

Al fpiegelt eenigh menfch oockm de befte glafen

,

.Hy fal miftchien te meer van eygcn liefde rafen

,

Of blijven evenwel gelijck hy eernjts was

,

Aiaer 't is een ander dir,g met dit gefuj vert glas

.

Hier fchuy It een wonder kracht, die noyt en is gelefenj

Wam die het wel gebruyckt , die krijgt een ander wefen:
Al V 'ie fich hier bcfchout, en dat in waere vlijt

,

Wo rt fchoonder alle daegh, en beter alle tijt.

Treet v ry in defe pficht, en dat met alle krachten ,

tn treckt uyt defen glans u foete vroegh-gedachten;

Vernieuwt 'et menighmael, en tracht 'er vlytigh naer.

Dat in u Chrifti beek magh worden openbaer.

„Daer is geen nutter ding tot alle goede plichten

,

j,Als in u leygen hert een vierfchacr op te richten;

5,AIsiuueygenborfttcdoeneenftrengeneys,

,, Tot lafte van de fpijt, en alle flim gepeys.

„Daer is geen nutter ding, als in fijn eygen felven

.iMetinnigh ondcrfoeck te graven en te delven

,

,,Te foeiken met befcheyt w atonkruytdat'er fchuylt,

,,Dieonsden geeft verwoeft, en fijnen hofvervuyk.
Pijnt u met alle forgh, en met geheele krachten

,

Te proeven uwen geeft, te fiften u gedachten

,

,,Niet dat ons beter fticht, of nutter dingen leert,

,, A Is dat men fijnen geeft geduengh ommekeert.
Soo haeft een grooter licht de mane fal verjagen

,

Ghy, nae den goeden God te hebben opgedragen
Een ofter van gcdanck^ maeckt flux een vaft verbont
Voor eerft met u gemoet, en dan met uwen mont \

Beveelt 'et uwe fiel gebiet 'et uwe finnen

De gramfchap niet een fier op u te laeten winnen

,

Belaft 'et u gemoet, wat u gefchieden kan,

Niet, als een foet gelaet, te toonen uwen man.
,,Ten is met gecncn montby menfchen uyt te fpreken,

,,Hoe feer een goct bcftuyt kan fwacken ons gebrekefli

, , Hoe lichr men vuyl bejagh uyt onfe leden drijft

,

,, Indien een voor-gepeysde fwacke finnen ftijft.

\^''anneer een dapper heldt is met de gantfche krachten
Geduerigh in de weer om een igh flot te wachten

,

Wie kan het immermeer door liften ondergaen ?

Die op den vyant wacht, die kan hem tegenftaen.

Als wederom de fon is van de kim gevloden

,

En datje dijnen man hebt goeden nacht geboden

,

Ukinders fwijgenftil, hethchtisuytgebluft,

En al u dienftbaer volck geniet de foete ruft.

Ghy
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Ghy j eer de (bete flaep koomt over u gekropen

,

Gaet in u eygen fclf , doet uwen boefem open

;

Daek in u innigh hert , doorfoeckt u ganfchc fiel

,

En let eens wacrlb ftont , en waerfe neder viel.

Eyfcht ftaet van u gemoet in alle quadc flagen

,

Proeft u gcheelc macht , en watfe kan verdragen

,

Datgoetistreckt het op, dat quaetisdnickthetneér,

Soo wort u ficle kalm in dit onlUiymigh i\ leer.

„Ghy kont uyt uwc borftcn uyt ii eygen wefen

,,Het mee lle voordeel doen -jacgroote dingen Icfen,

„Die niemant anders wcrckt. want eygen onderfoeck

„Gaet dieper als de kunfl: en als een gecftighboeck.

Hier heb ick wat te ras , dacr al te 1 nar gefproken

,

Hicriseenhaeftigh woortmy uyt den mont gebroken ,

Daer heb ick mijnen lieereen fliiergeficht getoont

,

Wat ging mijn linnen aenrhy dient te lij nverfchoont.

Hoort oir, en wacker oogh , die'metteraliche klachten

Koomt flooren mijn gemoet . en roeren mijn gedachtenj

Wat let u mcnighmacl fco licht te lijn geftoort

,

Ofom een ilil gelaet , ofom eenenckel woort ?

Wat koomt u in den iln oock dickmaci klcy ne faecken

Verkeert te nemen op , en hatigh uyt te maecken ?

Watfchortu, grilligh vokkjfoo licht te iljn beweegt?

Ey weeft, naedefen, weeH gdetrtralsjepleeght.

Enghy verdwaclde ilcl ,wat let u footefwellen

,

Met dat ofoir ofoogh u dit en gint vertellen ?

Hoe wort u nKKOigh her^ foo veerdigh omgevoevt

Oock dacr ghy menigmaelmaeraen en wort geroert.

Ghy wocnplaets van beicheyt,moctalletwift verhoede,

Moet niet alsfoete ruft inuwen boefem voeden

,

Siet I fchoon ghyjaren lang den fpijt in u behout,

U loon is anders niet , als dat 'et u berout.

Gedenckt dat wrange twift verhindert u gebeden

,

Hoe kan een vinnigh hert tot lijnenVader treden >

Hy is de liefde i'elf , hy wil een fachten geeft

Die alle menfchen heft, enlljne wetten vrceft.

„Een die tot fijnen God in vrede wil genaken

,

„Moet aen fijn even menfch al voren vrede maken

,

,,WeetdatGod in den geeft noy t rechten vrede geeft,

„Dan als men in het vlees in foeten vrede leeft.

„Wie in fijn herte dorftom dit en dat te wreken

,

„Die maekt hem onbequaem totGod te mogen fpreken>

j,En wie dat heyligh werck uyt fijnen huyfefluyt,

„Die jaeghter van gelijckdcs Heeren firgen uyt.

,,God iseen ftil gemoet , die niet en is te vinden

,

„Noch in het felle vy er , noch in de fiielle winden ,

„Maer in de fachte lucht, vie fijne gunft begeert

„Dicmaecke dar hy twift uytfijnenhuyfe weert.

En ghy , ó gladde tong , 6 rapfte van de leden

,

O racl-man van de fiel , ó beelt van onfe feden

,

O kleyn , maer wonder ding ; ó roer van al het lijf,

Ey vaert niet haeftigh uyt , maer blijft in u bedrijf.

Dat noyt uyt u verwelfeen woort en koom gevlogen

,

Ten fy in vollen raet te voren overwogen -,

„Want die, aleer hy fpreeckt,fijn reden niet en proeft,

„Die maeckt fijn eygen hert of fijnen vrient bedroeft.

,.Offomtijts onder een de loflTc finnen woelen

,

„Maeckt dat 'et evenwel geen menfch en kan gevoelenj

„Ten is geen rechte geckdie mette finnen malt

,

, ,Macr die met open mont in dwafe reden valt.

Ghy kond , indienjc wilt , beleefde woorden fprekenj

Sal'dan footeerenlid gelijck een flange ftcken ?

Ghy hebt en goctciiquaet,en'tkoftu evcnveeU

Wel, flaetdanfoetgeluytjofhout'ctindekecl. *

a Blieft in het vmxken , foo wort lücr eengroot vyer VM, maerjpoutghy datr

c^jftogaet het *;f, en beyde knnttyt itwen mont komen. Syrach. »S. 14,

Dan 't is voor defe tij t al lang genoegh gekeven

;

Al wat voorleden is dat wil ick u vergeven

,

Alleen draeght goede forgh , nae defcn nimmermeer
Te vallen in verfchil met uwcnoverheer.

Indien ghy necrftigh zijt, om dit gerecht te plegen

,

En wilt in alle ding u fey len overwegen

,

Daerisgeentwijftcl aen, ghy fult inkortenftont

Sijn beter in de borft, en fachter in de mont

:

Want als hetfondigh vlees fal hebben waergenoraen

,

Datjaefijngantsbedrijfmoet voor den rechter komen,
Mo»et worden aengetaft, en lijden harde tucht

,

't Ifi feker,alle vuyl fal tijden op de vlucht.

Laec een, die fchuldigh is, voor fijnen rechter fetten

,

Hy 4al weemocdigh zijn , en fchromen voor de wetten

,

fly fal met vreefe ftaen, en beven voor den Raet

,

En krijgen mette fchrick een af-keer van het quaet.

Gedenckt dan alle daegh (^)uw faecken aen te klagen

,

En wat 'er qualick wril voor uwe banck te daegen

,

En, als u dan de geeft is dwee gelijck een fchaep

,

Soo geeft u ziel aen God, uw oogen tot den flaep.

Ghy fult dan wonder facht te bedde zijn gelegen ,

En met een ftil gemoet tot rufte zij n genegen ;

„Want alsmen is verloft van innigh huy s-krakeel

,

, , Soo ruft het vreedfaem hert als ) ag het in fluweel, c

j,Ghy kont, door vaft geloof, totuwen Godt genaken,
, , Ghy kont door foere min een ander eygen maken

,

,,Maerom op u gemoet te krijgen volle macht >

, , Dat wort maer door gedult ten vollen uy fgewracht-

Laet ons nu vorder gaen, en voor het leRe fchnjven

,

Hoe dat een vrouM en hert in rufte mochte blijven

,

Mocht krijgen metter tijt een onbewogen ftant

,

Mocht fonder hitte zijn, oock daer een ander brant.

Ick weet hoe diep het is in menigh wijfgefchreven

,

Datgeen onftuymigh hooft iet toe en is te geven >

Uyt vreefe dat de man hem licht gewennen fou

,

Om ick en weet niet wat te woeden op de vrou,

Vriendinnen,hoorteen woort;geen leet te willen dragen

Sijn rancken van dejeught, en onbewufte flagen j

Geen menfch die menfchen kent eq fijn beroep ver-

ftaet

En wees oyt echte wijftot foo bekaeyden raet.

Ick weet, dat menigh man heeft ongetoomde finnen

,

Maer die en zijn voor al met fchelden niet te winnen

;

Ick weet dat menigh hooft verdruckt fijn eygen lijf>

Maer dat en fach men noyt gebetert door gekijf.

TT Ier dient geen fture mont, gee vinnig tegenfpreken,
^-^ Lecht harde keyen facht , ghy fultfe lichter brekenj

De daet die Avijftet uytj een rouwe kegel berft

,

Indienfe fachte leyt, eer datfe wort geperft.

Ick heb het onderfocht, dat even harde keyen

Met kuflens onderleyt, zij n beterom te fcheyen

Als op een vafte rots, ofop een feilen fteen

,

't Is hinder hart en hart te dringen tegen een.

De reden heeft gelee rt, hoe door onftuymigh fpreken

De man wort aengehitftom felder uyt te breken

,

Daer anders foete tacl met reden aengeleyt

,

De tochten neder fet,en fonder hinder fchey t.

Men kan oock,jonge vrou , met foete woorden dringen.

Met fachte lippen flaen, met wel te fpreken dwingen j

Ghy, legt ecrft uwen vrient en fijne tochten facht,

En dan gaet deftigh aen, als met de ganfche macht.

b De jlpoftel Hebr. j. 1 1. virmaent Je geloovige , 'haeif felven te -vermavitf

alle dngefoo latige nh 't heden genaemt wort, en dat om eengemkhtige redeiuof daf

niem.vit onder hen -verhart en worde door de verleydinge 'van defoiidc.

i Leghtghy u,fMfultgh) uniit Wfefen^maerfietejlaj>en. Tiov. 5. 14.

O! WGO-
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O ! woude maer de vrou beleefde woorden fpreken

,

Sy kende rotfen felfs en harde klippen breken

,

Waer toe een felle tong die in de finnen bijt ?

Alleen een foete mont is meefter van de fpijt.

Gactinbcleeftheyt voor. exeropelskonnen leerenj

\Vy drincken in den aert van die met ons verkeeren

:

Siet als 'er eenigh wilt wort onder ons gevoct,

Al was het byiier wreet , het wort ten leften foet.

De leeuw , die niet en weet als van onaerdigh krijten

,

En met een feilen tan t te fchucren en te bij ren

,

Indien hy wortgeilreelt , al isliy wonder llraf

,

Noch ley t hy met 'er tijt fij n felle ftuypen af

Offchoon een duUen bock met ongetemde fprongen

Door al de kudde raeft , foo maer een herdersjongen

Hem troetelt aen de baert , al is hy wondergram

,

Hy kropt l\jn tochten in , en wort gelijck een lam.

Men noemt ons fcker wij f, die hadde voorgenomen

Niet in den echten ftaet haer leven oyt te komen
Als met een fclfacm menfch , die in lijn eerfte trou

Was felen hart geweeft ontrent fijn echte vrou

:

Sy wilde (foo het fcheen) hier op der aerden lijden

,

Om , wat het vlees gebiet, tebcteraftefnijden}

Sy wilde met gedult haer geven in de pij n

,

Op dat haer gullejeught mocht ingebreydelt fijn.

Het valt om defe tijt dat twccderhande lieden

Haer dienft, haer volle gunftjhacr trouwe komen biedéj

Een is 'er voer beleeft aen alle kant vermaert

,

Een ander \oor een nurck van ongetoornden aert.

Deleft'had niet alleen lijn eerfte wijfgefmeten,

Maer fcherlinx menighmael haer op het lijfgefeted

,

Oock daer het yder fagh , en dtfcn onverlet

Syjont het kcriel hooft voor al het echte bed.

Een yder is verbaed in defe vremde ftreken.

Enom dejonge vrou met jammer aengeftckcn -,

Een yder heefthet ooghgeducrigh over haer.

Men wort noch evenwel geen ongcnwckgewacr,
Sy ftaen te famen op , fy gaen te famcn flal[)en ,

E n Ieven onder een gelij ck gepaerdc fcHapen

:

En hierom riep het volck , datjae een foete vrou

Is moeder van de ruft en rufte van de trou.

De daet die wijft het uy t jdat fachte troetel-woorden

Sij n aen een gram gemoet gelijck als taye koorden

,

Sy binden alle fucht , en ftremmcn hevigh bloet

,

En maecken dat de fpijt haer woelen laeten moet.

Dus foo ghy fijt gefint een korfel hooft te winnen

,

Soo breydelt u gemoetenongetoomde finnen ;

Een facht , een vlytigh oogh , een foete vrouwe-tael

Dringt in het fteenig hert, en dwingt ook vinnig ftael.

Het is een flim gebreck op yder woort te dringen

,

En nae den quaetften fin te wraken en te ^^•ringen

,

Te trecken alle ding tot twift en huys-krakeel

,

Ghy(wat ick bidden magh) betracht het tegendeel.

Laet fchimp als ongemercktjlaet harde woordé vliegen

,

En v.'ilt u eygen oor , eneygen oogh bedriegen j

Offomtijts eenigh woort een harden prickel heeft

,

Ten gaet niet dieper in als ghy het plaets en geeft.

De vriichren van de pers in't ecne lanc gelefen

Die vint men ongefontja flim vergifte wefen

,

Maer geeft denboom alleen den fucht van foeter kuil

Het fruyt is fcnder leet : en dienftigh voor de lüft.

Een hoort 'er Ichamperjock , en lacht met luyder kelen

,

Een ander kropt 'et in , en'gaet 'er onder quelen.

Het is een vafte les , de koft is nae den monr,

De vruchten naer het lant,de woorden nae den gront.

Of fchoon dan menighmael geftrenge buyen wayen

,

Wilt al wat bitter is ten beften ommcdrayen

:

Daer kome wat 'er magh , dat hart en fchamper luyt

,

Maeckt dat 'et evenwel ten goede f\ geduyt.

Ghy fiet een honde tong het quaecfte fcer genefen

,

En ial een vrouwe tong van minder krachten welen ?

Neen , teere dieren , neen. laet immers uwen mont
N iet fij n van llimmer aert als lobben uwen hont.

Wort u 'k|en weet niet wat van uwen man verweren , .

Het dient u 3 fedigh hert , met fuycker oo"^*- •'•Uv..

,

Niet in den mont gekaüwt , niet w -d-tijts enkel waen.

JNIaer van ecngrimmig wóorrt ''-knihbel wrc-kcn

,
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Siet 1 als de fnelle bic gaet in de groene dalen

,

Gact uy t het woede bofch haer edel voetfel halen

,

Sy :thaeropdentym, enfiiyghthetbitterkriiyt.

En treckt er heyllacm was en (beten honigh uyc
Vriendinnen, wik hccoogh veel op de byenkeercn,

Ghy kont een grootedeught van kleync dieren leeren

;

Maeckt van het bitter loet ; treckt honigh iiyr de gal -,

Dat maeckt eenjonge vrou den man leer lief-getal.

Doch lbo ghy niet lbo verr u tochten weet re breken

,

Soo mijt , ten minften .mijt het quetfcr tegen fprekcn

:

Alhebje fchoon gclijck , ghy des al ni^teniin

Houd , niet de fpraeck alleen , niaer oock u reden in.

Éen man die lijnen geeft in granifchap voelde ftijgcn

,

Voor hooger twift beducht ,
geboot het wijf te Iwijgen

:

Macr fy riep des re meer ; ick houdc mijnen mont

!

Mijn moeder was verblijt ornaat ick fpreken kond.

Uw' moeder, Iprackdeman, mocht over u hefteden

Wel ruym fcoblyde lijn ,ja heter üjn te vreden

,

Om dat haer grillig kint bequam een eerlick man

,

Die haer onftuymigh hooft foo duldiglijden kan.

Het wijfhad ongelijck. ghy ,flacht de medecijnen

,

Die brant en heetc fuchi mee koude doen verdwijneii j

Maeckt dat een ftil gedult u gantfchc linnen koelt

,

Wanneer u wederpaer in hecte pofen woelt.

Hoe dat hy hooger rijft , wilt des te laeger lijgcn

,

Hoe dat hy lu yder roept , wilt des te ftilder l'wyge n -,

Hoe dat hy felder fwetft , en fonder reden baert j

Ghy , wint hem des te meer door uwen Toeten aert.

Wat kan doch flim gemor , ofvinnig tegenftrcven

,

Als ftoffe tot het vyer , en nieuwe voncken geven ?

Het onweer heeft gedaen , foo ghy maer uweiimönt

Een weynigh ,jae alleen een weynigh houden kont.

Siet : buycen alle werck , en door een enckel fvijgen

,

Is ruftc voor het huys , is lofvoor u te krijgen •,

Wat is 't dat eenigh menfch u beter raden kan

,

Als fonder iet te doen te ftiUen uwen man ?

*t Iseere -jonge vrou , in dit geval te wijeken

,

't Iskunftedaerhet dient het feyl tekonnen drijcken}

Men fegge wat men wil , die felle wraecke broet

,

Heeftja een flaven hert , en niet een hcog geraoet.

Siet al het vuyl gefpuys is vcerdig om te wreken.

Een muys bijt diefe raeckt , een bye weet te fteken

,

Een mier kan hinder doen, een domme moftel nijpt,

Een netel broey t terftont een diefe maer en grijpt.

Wat wiljc dat ick feg ? royt maer een kegel henen

,

Sy geeft haer weder op , en fpringt u Voor de fchenen

:

Daer is 'k en weet niet wat , dac r is een wrecdc geeft

Oock in het flimfte ding , oock in het minfte beeft.

Aenfiet de menfchcn felfsj wie kander weynigft dragen ?

Een kint van kleyn begrijp, een man van oude dagen ,

Eendieinfiecktequcclt 5 een die van honger klaegt.

Ofdie een innig quaet in fijnen boefem draegt.

Het flimfte datmcn weet is veerdig om te byten

,

Is vcerdig uyt der aert tot ftooten en tot fmyten

;

Maer die in recht gedult de v\raeckcwederft3et,

Dievoed een hoogcn geeft, die naden hemel gaet:

O I die met recht gedult fijn tochten heefc gebroken

,

Heeft op den beften voet lijn ongelijck gewroken

:

O idie fijncygenhert met krachten overwint

,

Bedrijft een ridder-ftuck het fchoonfte datmen vint.

Ghy fcgt ; 't is wel gefcy r en weerdigom te merckcn

,

Maer wie dog heeft de macht dit uyt te konnen v. erken?

Wie is 't die niet en wrockt , en nae de wrevel lieli

,

Wanneer een hevig man met vollen monde fchelt ?

a BUeft in het 'vnixkef^yozó. iu wijt-bcrocmde fcholcn

,

Wy hebben noyt geficn , of uyt de kunft geleert,

Hoe dat een vaïfe fiel haer tochten overheert.

Wy fijn maer tangcr volck , en niet als fwacke vrouwen -,

Wie kan, ook daer het klemt,dc finnen weder-houwcn ?

Lact dat die mannen doen , die mits een grijfen baert

,

Gaen boven Jiaergcmoet, en tegen menfchenaert.

Met oorlof .jonge vrou , weegt beter uwe faeckcn

,

Let hoe het overal oock f! echte lieden maecken

;

Letopueygen felfs. de minfte van het lant

Bctooraenmenigmael het grillig onverllant.

Siet, als 'er ccnig menfch in dulhey t is gevallen

,

W^ie is 't die fich onder om eenigh felfaem rallcn .'

Als iemant ley t en flaept , en dringt u op het lijf;

Ghy kieft een ander plaets , en vorder geen gekijf.

Als iemant u befpotj wanneer hy is befchoncken

,

Ghy feght inu gemoet> de wijsheytis verdroncken.

Als iemant koortfig is , en raeft "k en weet niet wat j

Ten v.'ort by niet een jnenfch ten quaden opgevat.

Een meyt on\ loon gehuert fal haer geduldig dragen

,

Al krijgtfe van een kint by v ijlen harde flagen

;

Een die in maenfucht woelr,al fchopt hy met de voer,

Maekt ons eé droeve geeO:, macr nimmer hittig bloet.

Koom hier nu 5jonge vrou , en geeft eens goede reden,

Waerom dit met gedult wort al-te-mal geleden

,

Daer echter u gcmoet nietoverfetten kan

Een vry offchamper woort van uwen eygen man ?

Gy antwoort fohet fchijnt:Men duyd'ethem ren beften

Als hy , die qualick doet , is dul en buyten weften

;

Maer eé,wiens korfel hooft fijn vrouwe niet en fpaert,

Heeft anders geen gtbreek als fijnen boofen aert.

Ick fegge wederom , dat alle gramme fïuypen

,

Die als een heere koorts door onfe leden kruypen j

Sijn enckel rafery , en korte dulligheyt

Die met een hevigh vier in onfe finnen weyt.

Is dan u weerde vricnt van defe wefp gefteken

,

lek bidde , pleegt gedult , en laet het vinnig fpreken

,

Onrhaelt doch uwenman op foo beleefden voet

Gelijck een flechre meyt oock vreemde kindcrs doet.

Ick heb een fcete ftreeck op dit geval gelefen

,

Die aen het echte volck fal dicnftig konnen wefen

,

't Is nut te fijn bedacht en v,cert te fijn befint

Al wat m.en overal in oude boecken vint.

Als in voorleden tijt het wijt-beroemde Troyen
• Sach hare borgery coor alle landen ftroyen

,

Sach midden in de ftadt haer ftraten overmant

.

Haer mueren omgeftort , haer poorten afgebrant j

Doen was'et dat het volck , met hier en daer te varen,

Verfteet in ongemack veel ongerufte jaren

,

Tot dat het op een tijt een fchoone kuft vernam

,

En meteen moede vloot tot in den Tyber quam.

De mannen gingen op , en fprongen aen de ftranden

,

Eegeerig om tellen de nieu-gevonde landen}

De vrouwen onder een , gaen fitten aen de vloot

,

En keken hoc de ftroom voorby den oever fchoot.

Hier tijt 'er een tew erck , en ftelt haerom te klagen

,

Hoe grooten ongemack nu lange was gedragen

,

Soo van de ftucrc zee , als van den h.arden wint

,

En al om dat de mans tot dwalen fijngefint.

Ey ! laet ons, fprak het wijf, voortaen niet langer reyfcn,

M aer liever om gemack en om de rufte peyfen

;

E;i , om hier al het volck te houden in het lant

,

t' Sa , laet ons al de vloot gaen fteken in den brant.

Men hout 'er kort bcraet , devrouwen aen gedreven

Door onderling vcrmaen , beginnen vyer te geven •,

Daer rijft van'ftondcn aen, daer rijft een fwarte vlam,

Die, foo het fchijnen mocht, tot aen den hemel qu.im.
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Het wacker manne-volck, nu midden in den lande

,

Verwondert van het licht dat flickert aen de ftrande

,

Koomt al te famenaf, en maeckt een vaft befluyt

Met alle tegen-weer het vyer te bluffen uyt.

De vrouwen iien het heyr in haeften nederkomen

,

En worden van den anglt geweldigh ingenomen

,

Haer mnigh herte klopt, haer gantiche leden flaen

,

Vriendinnen, roept 'er een, wat dient 'er nu gedaen ?

Wy fien, de fnelle vlam is over al gevlogen

,

De luycken enckel vyer, de maften omgebogen

,

De feylen afgefengt, de kabels in den brant

,

Soo dat 'er met en reft van al het fijde-want.

Wat raet tot ons behout? Om niet verftelt te fchijnen

Sy loopen tot de mans, een yder nae den ilj nen

,

Sy vallen hun te voet, en kennen haere ichult

,

Sy roepenom verdragh, en bidden om gedult.

Sy brengen aen den dagh haer aengebore (treken

,

't Is niet als honigh raet dat alle monden fpreken -,

Een yeder ftelt te werck het befte dat fy kan ,

Na datfe weet te zijn denaert vanhaeren man.

Hier koomt een aerdigh dier en ftelt haerom te vleyen,

Een van gedweeger acrt die fet 'et op een fchreyen -,

Een derde brengt 'er by datjonge vrouwen doen

,

En foeckt een korfel hooft te payen met een Iben -,

Een vierde, nu bedaeght , mengt onder haer gebeden

En woorden van gewicht' en huyfehcke reden
j

In 't korte, wat de kunft tot vrede dienftigh acht >

Dat wort daer uy t-gekipt, en in het fpel gebracht.

Van noot een deugt gemaekt. een yder Ipreekt ten beftêj

En raet de mannen aen haer wooning daer te veften;

De faecke wort gemeent , de gantfche kuft befchout

,

En liet ! dat was het volck dat Romen heeft gehout.

Men hout 'et voor gewis, dat die haer mannen kuften

Vermochten aldermeeft om daer tel5hjven ruften

,

Om daer te mogen zijnj vermochten aldermeeft

Tot vrede van de mans en haeren wrangen geeft, -i

lek fegge voor befluyt, hoe feer het is verkorven

,

De gunfte van de man kan lichte fijn verworven ,

Soo maer een ft)ete vrou haer tegen haren v rient

En draegt gelijk het voegt, en fpreekr gelijk hetdient.

Siet! als een korfel hooft met reden aengevochten

,

Ën met een teeren arm ontrent den hals gevlochten -,

Wort lieftelick gcftreelten vftendelick gekuft

,

Daer isgeen twijftel aen, de wrock is uytgcbluft.

a Et hmc jtiiJemmorem inolevife iZpudRomr.ms ut muUcres ojiiilo frcf'.uqf'.os

falutiirenhmPlutareh. de virtut.mulieriém é" Ztiing- d loc.

Is dan u bed-genoot met gramfchap aengefteken j

Wat hoefje vreemde falf, offap van apotheken

,

Ofgom vaaover zee, ofander felfaem kruyt

,

Dat, ick en weet niet waer, in vreemde landen fpruyt ?

En loopt niet in het wout om wortels uyt te delven

,

Gebruyckt in uwen noot, gebruyckt u eygen felven

,

Gebruyckt u befte lalf, een plaeller van de mont

,

OfIboje noch miflchien iet beters dencken kont.

Al wat het huys verey ft, om in gemack te leven

,

Dat, is uyt eygeraertjde vrouw en ingefchreven >

Wat dienftigh w efen kan te koelen heeten brant

,

Dat is van eerften aen de vrouwen ingeplant.

Maer'nshiernietgenoeghuw gunft te laten fmaken

,

Ghy moet oockuwen man geen quade vrienden maken,

Niet hitfen tot de fpijt door u^^'e tulle-fpraeck

,

Niet trecken in krakeel, oftot de felle wraeck j

Al valt 'er eenigh ding van deef' en d ie te klagen

,

En wilt 'et uwen man niet hatigh overdragen >

Een faecke neem ick uyt. en houd u nimmer ftil

Indienderoyteen boefueerekrencken wiU
Datfyden mangcfeyt: wantditbejaghte fwijgen

Doet licht een die het raekt een vremt beden ken krijgen;

Het is aen menigh wijf tot grooten rou geftreckt

,

Om datfe voor den man dit hadde toegedeckt.

Tn ander kleyn beftagh en wilt hem nimmer tergen

,

Of uyt een lichte waen tot wrake komen vergen

,

„Het is een kints gemoet, dat licht en haeftig klacghtj

,, En 't is een Chriften hert, dat leet geduldig draeght.

En ghy, ó deftigh man, indi^ op alle vlagen

U vroutjen is gewoonaen u te komen klagen

,

En neemt 'et fydy wijs, niet al te by fter hoogh

,

Ook fchoon de tranen felfs haer puy len uyt het oogh -,

Weet dat haer wack gemoet is in der haeft bewegen

,

En om een kleyn geval als uyt 'er har getogen

;

Dus wat hier in gebeurt, ontfet u niet te ras

,

Maer Het eerft wat er fchuylt, en wat de reden was

:

En weegt niet al te fwaer de pruyltjens van de vrouwen.

Weet datfe menighmael op weecke gronden bouwen >

Sy morren onder een om ick en weet niet wat

,

En dickmael koomt de wrock maer 'iryt een gote-gat

.

De man moet hooger gaen en met gebuer-krakcekn

Niet lichte zijn gemoeyt, n;et lichte mede deelen ,

N iet lichte korfel zijn, niet angftigh g;ide flaen ;

Want vrouwen kneuter- fucht is vcel-tijts enkel waen.

Gewis föo eenigh man wil vrouwe-knibbel wreken

,

Hy fal hem fonder noot in veel beroerte ftcken j ,

\ t Ghy
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Ghy daerom, voor befluy t , veracht de vrouwe-twill,

Al kijft dit foete volck , 't is weder haert geflift.

Dan icmant lal miflchien hier over komen vragen

Wie , man ofechte vrou , moer van de pays gewagen

,

"VX'annecrder eenigh lect den foctcn vrede Ibeckt

,

Ofeenigh boosgepaiyl de linnen gacnde maeckt.

Ach ! hadeen yderluftlijngavcnoptc wecken ,

Men foude dit geval niet eens in tw ijflcl trecken >

Men foude man en wijf, als uyt een foete ftrijt

,

Sien riiymen haren geeft van alderhandcfpijt.

Nu fietmen mcnighpaer,.by wijlen gantfchc weken

,

Gaenpruylcn onder een, gaenmuylcn Ibnder fprckcn.

De wrock is al te fel , de fchande veel te groot

.

Om cerft het kcrfel hooft te leggen in de fchoot.

Bcdaertu.Chriften-volck, laethooghmoet ncder-dalen,

Hier kan een laegh gemoet een hoogen prijs behalen

:

Fy hem die foete vreught met lange pruylen breeckt -,

Het is de befte fiel die eerft ten beften fpreeckt.

Maer , dcfcn onverlet , laet ons den lefer feggen

Wie , man ofechte wijf, gehouden is te leggen

De gronden van den foen ; en wie in dit geval

Ten goede van het huys den vrede bouwen fal.

Indien ick voor het volck de waerheyt maghgetuygen
lek fpreke buyten fucht , de vrouwe dient te buygen

,

Te fwichten voorden man; dat heeft de beften fchijn:

Het wijfmoet over al de vrede-maeckfterlljn.

De man noch evenwel en dient hier niet te pruylen

,

Noch in een grauwe wolck fijn gunft telaeten fchuylen -,

Maer haer te nemen aen , en op den eygen ftont

Tc grijpen in den arm , tekuflcn aen den mont.

Doch Ichoon het foo gevieKgelijck de wrange finnen

In menigh felfaem hooft niet licht en fijn te winnen)

Dat fich miflchiende man hier toonde bitter-ftraf,

En laet noch evenwel niet van het fmeecken af}

Ghy moet
,
gelijck een klis , hem aen de leden hangen ,

Hem grijpen om den hals , hem vallen aen de wangen

,

Hem kleven aen het lijf> niet ftille , niet geruft:

,

Tot dat de felle gloetten leften is gebluft.

U w E.

Of is miflchien de man van foo gedweege finnen

,

Dat hy oock ^'Oor de vrou den vrede w il beginnen

,

En door een fachten aert het wijfte boven gact

,

Als vyant van de fpijt , en van de wrangen haetj

Soo wacht u , fcdigh iiert , met onbeleefde ftreken

Hem van der hant te flaen , ofvoor het hooft te fteken

,

Het is een flim bejagh , dat nicmant lijden kan

,

Wanneer een teere vrou is harder als de man.

Het is een hels gebreck , dat alle menfchen vloecken

,

Het is van ouden tijt een monfter in de boecken

,

Een grouwel in de ftadt , een plage voor het lant

,

Ghy mijt, ó lieve, mijt foodanighonverftanr.

Ick hebb' op dit geval een vreemde ftrccck geleien

,

Waer door in mijn gemoet vcrfchrickte finnen rcfen

;

Het ley t tot heden toe my in het hooft en quelt

,

En fiet 1 tot u bericht , foo wort 'et hier geftclt,

nPEn tijd' , als Mahomet het njck van Seven-bergen
-- Quam met een magtig heyr aen dry gcvvcften tergé,

En dat het Chriften volck te Torde fich beriet

,

Soo is in dat geweft een vreemde daet gefchiet.

Een fekerjong gefcl , tot Varadijn geboren

,

Die hadde nacr het oogh een vryfter uyt- gekorcn

,

Gelijckdejonckhcytplagh, eennet,eentitfigh dier,

Maer niet dan al te vol van ongeregelt vier.

Want , naer het eerfte foet van hare bruylofts-dagen

,

Soo was de jonge vrou in vreemde luft geflagcn

;

Een linckerhaer bekent genoot de meefte vreught

,

En van haer fchoone verw',en van haer teerejeught.

't Is maer een korte tijt (gelijck onkuyfche ftreken

,

Hoe feermen die bedeckt , licht komen uyt te leken;

Het wijfwort nagefpoort, en op de daet gevat

Gelijckfe met den pol in haere luften fat.

Dacr was in ouden tijt een ftrcnge wet gefchrevert

,

Voorman en echte wijf, die vuylerancken dreven;

Want als 'er eenigh menfchm defen grouwel viel

,

Soo wierdhem flux hetlijfgefchcyde vandefiel

.

Niet dat 'er eenigh beul hetïchuldigh hooft genaeckte.

Het fweert werd toegeftaen die mecft de fchande raekte:

De vrou moeft haren man , de man lij n eygen wijf

Beklagen voor het Recht , en brengen om het lijf.

Uyt kracht van defe keur in ouden tijt gefchreven

,

Soo werd het vuyl bejagh denRechter aengegeven

:

O ! wat een droefgeval , als eygen vleys en been
Staet voor den rcehter-ftoel en buldert tegen een 3

De faecke wort bepleyt , de vuyle daet bewefen,
Het vonnis ingeftelt , en opcnbaergelefen}

De man krijght volle machtom fijn geleden fchand

Te wreken aen het wijf, en dat met eygen hant.

Daer wort dejonge vrou ter ftrafle wegh gedreven

,

Veroordeelt by het volck onweerdigh om te leven

;

De menfchen dringen aen , en woelen overhoop

,

Het lantfchap waeght 'er van , de ftadt is op de loop

:

De venfters fijn befct , de tuflTchen-goten krielen

,

De luyfFen fijn belaft met honden duyfcnt fielen >

Een
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. Een yder is bekeurt hoe dat het vrcemt geval

; .En komen tot begin , en eynde nemen fak

' Het wijf, in dit gevaer , begint terflont te fchreyen,

Te vallen in het ftof, enhaerenmantevleyen,

Dan rijftfc weder op , en macckt een groot beklagh>

tndruckthaerhjdenuyt, foo bitter alflemagh.

Hoe fiilje, weerde vricnt: hoe iulje konnen grieven

Een die ghy fijt gewoon met alle macht te Leven ?

Hoe fuljc brengen om u vleys en eygen bloct,

Den troeft van uwe fiel, en luft van u gemoet ?

Bcdaert u dele mael , en w ik het my vergeven j

Ghy fuit nae defcn noyt , ghy lult u gantlche leven

Noyt lyden fmaet of leet door eenigh mijn bedrijf,

Macr hebben over al een gants ootmocdigh wijf.

Ickfal uflavefijnjendatmet al deleden,

lek fal my op den ncckgeduldighlaten treden

,

lek fal, geiijck een worm die in der aerdcn wroet,

My wringen in het ftof , en kuflen uwen voet.

Lcght my de weerelt op , oock fonder iet te myden,

lek fal het , fonder leet, ick fal het willigh lyden

:

Alleen doet mydegunftdat ickcpdefendagh

De doot; en met de door , de fchande vheden magh-

Eylaes de goede man , tot aen de fiel bewogen,

Koomt met een open hert haerom den bals gevlogenj

Doet, feyt hy , lieve doet dzt u en my betaemt,

Ghy fult , noch heden fclf, mijn vrouwe lij n genaemt.

Hy kuftfe voor het volck , en feyt noch ander-werven,

Ghy fult mijn vrouwe lijn , mijn vrouwe fulj e fterven.

Houd maer u weerde lijf,houd onfen legerkuys ;

Hy geeftfe noch een foen , en leytfe weder t'huys.

Ey ! wat is van de menfch I de befte konnen vallen,

biet, naer een korten tijt, de man begint te mallen.

De man vergeet hem felfs , de man die wort beklapt,

De man wort achterhaelt , en op de daet betrapt.

Daeris'etalbekayt. demandiewortgebonden, '

Gelevert aen de Schout, en nae den ftock gefonden,

Befcliuldighc,ondervraeght,en voor het recht geftelt,

En eer de Ibnne daelt, het vonnis isgevelt.

Het wijfbekoomt de maght haer leet te mogen wreken,

En door het vinnigh ftaelhaer trou te mogen breken.

Daer wort het al bereyt. de beul die ftroyt het fant,

De doodt-kift is gereet , het fweert is by der hant.

Deman Vv ort opgeleyt , als met de doot bevangen,

Diebuyght hem voordevrou, de tranenop de wangen,

Nu fchijnt 'et dat hy fpreeckt,dan weder dat hy fwijgt,

Vermits hy dickmael fucht,en tufTchen beyden hijght:

Vriendinne.liefftepant, die met gedweege linnen,

En door een foeten aerc , my hebt geleert te minnen,

Hier is nu , weertfte deel, hier is de rechte tijt

Te toonen voor het volck hoedanigh datje lijt.

Ach ! hebdy oyc vermaeck in mijne jeught genomen,

Of heb ick eenigh foetdoor uwe gunft bekomen,

Soo houd nu doch de wraeck, houd alle tochten in,

En denckt tot defer uyt op mijn getrouw e min

:

Gedencktwatickbeftont, een kJeynen tijt geleden,

Hoe ras ick was gepaeyt , hoe lichte wel te vreoen ;

Ach ! mits ick u berou en droeve traenen fagh.

Het fcheen dat my het hert op heete kolen lagh.

De gramfchap was gedaen , het bleet terftont gefeten,

Ick heb 'et met 'er daet , ick heb het al vergeten,

Ick heb u wederom als vrouw in huys gefet,

lek nam u weder aen , oock in het echte bed.

Ghy, in het tegendeel, ghy. menfchen konnen moorden,

Die niet en hebt geleert als fjete minne-woorden ?

Ghy 5 dooden uwen man ? o neep. u rechter-hant

Die iS my in de trou een hey ligh onderpant.

U w E.

Ghyjdoen het fchandigh werck!ghy,felle wraeke plegen

Aen dat in uwen arm foo dickmael heeft gelegen I

Sco menighmael geruft I ó neen , geminde, neen

;

Het IS u eygen vleys ; wy lijn te famen een.

Doet als ick heb gedaen. laetonste famen leven

Ten goede van de vrucht 3 aen onfejeughr gegeven

;

Laet doch ons eenigh kint niet hooren dic verwijt,

Dat ghy een w reeden beul van fijnen vader lijt.

Acht my , geiijck ick ben , de vuylfte van de fehroeveiij

De ftimfte van hetlant, jae fchuym van alle boevenj

Drijft uyt een vollen haet mijn klachten in de wint,

Maer watjemy ontfeyt , gunt dat u weerde kint.

Dacr is geen bidden aen. fy laet haer niet bewegen

,

Sy fchudt haer grillig hooft, fy toont den blooten degeri^

Sy grijpt hem by de mou, fy fleurt hem met 'er hant,

1 ot dat hy neder knielt ontrent het droeve fant.

Hier vangt de goede man van nieuwen aen te (preken,

1 e kruypen voor het wijf, lijn handen op te fteken,

Ey ( feyt hy ) lieffte lief; mits geeft het wijfeen flagh

Soo dapper alfle kan , foo vinnigh alfte magh.

Het 1 weert vaertinde ftrot , het woortbyna gefproken

Wort met de flagh geklooft , en overmits gebroken j

Men hoort het eerfte deel , het lefte komt te kort

,

Om dat het bloet terftont den boefem o\ erftort.

De man valt overkant, fijn hooft dat fijght ter neder

Noch aen het lichaem vaft ; fy grijpt den degen weder,

Sy roert hetbloedigh mes , fy flaet aleven ftijf

,

Tot dat hetopper-dcel is van het onder-lijf.

De gantfche werélt fucht , en acht 'et vooreen wonder
Dat God tiet fchendigh wijfniet met een feilen donder.

Nier met een haeftigh vier, een onverwachte vlam.
En doodde , daerfe ftont, en uyt de werelt nam.

Onmenfchehckgem.oet, fel, vinnigh, onbewogen.

Wat beir heeft u geteelt ? wat tyger uytgefpogen ?

Wat adder opgevoet ? wat draeck gaf u de borft ?

Die niet alyliaet en blaeft , en niet als bloet en derft.

Al ftont dit grooteRond noch hondert duy fent eeuwen j

Men fal noch alle tijt op uwe wreetheyt fchreeuwen

,

Envloecken u bedrijf: ófy, verwoede vrou l

Fy moordfter van de min , en monfter in de trou I

Fy van uwreede daet I Maer ghy, ó teere dieren,
,

Weeft facht in u gemoet , en foet in u manieren }. ,

U voegt geen wrange geeft,u dient geen vinnigh ftaeti

Het fwéert dat u betaemt , dat is beleefde tael

:

U dient geen bloedigh mes , geen ander hatigh wapen^
Pleeght liefde , foet geflacht, ghy lijt 'er toe gefchape'ni ,,

N oy t fagh men dat 'er vrou een goede daet beftont

,

Als door een heus gebaer , en met een foeten mont.

Een fwijn vecht met den tant, een olTemet den horen, .

Een bye met de ftrael , een hane metde fporen,

Eenluypacrtmetdeklau, een flange; door fenijn:

Maeru gewelt beftaet alleen in foet te fijn.

Geen onbewogen hert , geen hongerom te wreken.

En heeft fi]nleven oyt u fachtcn aert geleken :

Nie(, in het regendeeh dat vrouw en beter ftaet

AI5 eerft te roeyen u) t de gronden van den haet.

Dit heeft van over lang out Romen wel gev/eten, -*

Al was de gantfche ftadt in diepe nacht geferen.

Men vont daer fekerkerck , gewijttot manne-foen j

Daer moeft de jonge, vrou den offer komen doen

:

a 'Erat Rrnia facelhm in Pal/ttia Dex cujufJam , m quö,li qriod dóm 'utcïderdi

j:irpi, locitti ejua volehant , conjugei reconcïliabamttr. Dèahjcc ViripLica nomina-

t.t el}, t}H<e vo'n'me fio admoitehat non uxorem a iiiro pUicandam ejl}, fed-viratn 'ab

uxcre. Zn'wger.Tltixt. Orhis vól.;^ Ub.j .-vid.plura hac^dè re af.id CaJluL Pegm. 'm

Deamviri-fU(i^.m. VfvesdeChrifuan.fcem.lib.l.Tiracjueïï. inle%. co>ini(bialib.

l'b. 1 5. trmj. 104. C^ l.o<i. uki tutti 'vm::m ó" uxoretn in eo ptcello congredi'fili-

tos ,& itafac.ua omiii tra rtvtrti. de7)ec.0vidiuf,Fi(far, Valiriiu M4x.ini>ijil^

tut. anti^uK , ^ «Ui'
'
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Sy droegh een reyn ge\vaet,en moefte prieiler wefen,

by moclic voor den man gewyde woorden lefen,

Sy moede vlytigh fijn, al wade fchoon geftoort,

Sy brack het bitter lect,en fprack het vrede-woort.

Her oftcr, dat het volck hier was gewoon te (lachten,

En was niet eenigh beeft, maer niet als echte klachten -,

Den autaer dacr geftclt en was geen harde fcrck,

Daer ftont een Icdekant te midden in de kerck

;

Dacr was het wijfgewoon den man te komen ftreelen,

En keelde daer het Icet van bitter huyskrakeelen

;

Sy was de priefter felfs, de wrevel w as het fchaep,

En 't eynde van den dicnft dat was een foete flaep.

Daer wasdetwiftgegacn. dacr gingen onfe He\cn

Verfckertover-hant metvaftc minne-brieven

:

Soo werd de ipijt gedoot; de tochten uy tgebluft,

En al het hiiysgefin verftgekindc ruft.

En duyt dit, fchamper volk, de vrouwen niet te fchande,

Maer neemt het voor ec pey l,hoe fachtjcn goederhande,

Hoegeeftigh in begrijp het edel vrou gcftachc

Is by het Roomlche volck en over al geacht,

't Isjae een konftigh werck een deel verdraeyde finnen

Met woorden aen te gaen,met reden in te winnen

}

Siet : waer men vrede fluvt , ofmaer een kort beftant,

Daer roept men tot behulp de befte \ an het lant.

Wanneer men heftigh pleyt, en dat aen alle l'ijden

Het ftuck in twijfel ftaet, de reden fchijnt te llryden,

De wijfte van den Raet , de kloeckfte van de Wet,
Wort hier, en over al. tot overman gefer.

Tot fooeen hoog beroep, van alle tijtgeprefen,

Heeft u denRoomfehen Staetbequaem geacht te wefen,

O vo:ftcrs van de pays. wel, doot dan alle fpijt,

En maeckt een vreedfaem hiiys , gelijck in ouden tijt.

Voorwaer u foet beley t heeft op verfcheyde ftionden

Aen menigh koninckrijck den vrede roegcfonden.

Heeft ongeval geftremt, heeft oproer vntgebluft.

Heeft menigh ongemack verandert in de ruft.

Eens ftonden over hoop Romeynen en Sabynen,

En deden tegen een haer blancke fweerden fchijnen j

Maer als hier over quam u foete vrede-macht,

Soo was terftont de krijgh tot eenigheyt gebracht.

De vrouwen traden heen tot aen de bloote fweerden.

Tot in het fel gewoel ,en even door de peerden; '

De vrouwen drongen aen, en gingen tuftchen bey,

Tot dat het korfel volck de fpieflen neder ley.

Hier fprak eenaerdigdieohoort vaders,broeders,oomé,

O 1 wilt doch uwen haet en gramme finnen toomen ;

Want fooghy door het fw eert de mannen overwint,

Ghy doodt in haere doot de moeder en het kint-

Daer riep een ander ftem; hou ftille, Roomfche knechté,

Wat gaet de vrienden aen , de vrienden aen te vechten ?

Houd ftiUe machtig heyr, en dwingt den over-moet,

Al wat ghy ftorten foud, isnietals eygen bloet.

Geen fpijs, ofbloedig fw eert , geen pijl en kan 'er raken.

Of 't falin ugemoer een dieper wonde maken

:

't Is vrient al wat 'er is. 't is vrient al watje fier,

't Is vrient al watje trefr, 't is vrient al watje fchiet.

In 't korte, vrouwe-praetv eet foo het ftuck re drijven,

r\u metcenfcetgevley, dan met een aerdigh kijven,

Dat ftrax een veltgefchrey door al de benden liep,

Dat bruyloftop een nieu, en nieuwe bruyloft,ricp.

Als Rome was omringt met menigh duyfent manneii,

Byeenen die wel eer uytRome wasgcbanncn,

En dat de Volfche macht het gnnfche lant befat.

En quam haer leger flaen niet verre van de ftadt

,

Do.Mi koos men uyt den Raet de beft helpraekre monde,
Jm naer het machtig heyr te worden afgefonden ,

Doch wieder henen ging, of uyt het leger quam.
De ftadt bleef in de pijn, de \^orft al even gram -,

Sijn trots en mocdigh hert, genegen om te wreken,

En was van geen beftant, vanvredeniettefprcken,

Hy drong geduerigh aen, tot dat men niet en dacht

Als dat het eeuwighRijcktencynde was gebracht.

Den Raet is fondcr raet. maer, fiet I de Roomfche vrou-

wen,

Die hier noch eenig heyl haer krachten toebetrouwcn,

Gaen letten op het ftuck, gaen, naer een rijp befluy t.

En fcnden naer het heyr haer eyge boden uyt.

De moeder van den Held, een wijfvan groote reden,

De vrouwe fijnerjeught, volonbevlecktefedcn,

Gaen in het eerfte lid, als hoofden van den tocht.

En ftrax is alle ding in beter ftaet gebrocht.

Dat onbewogen hert, door vrouwen aengefproken.

Heeft op den ftaendenvoet fijn tochten afgebroken,

Sijn tenten op gepackt ; en ftrax een trommel-flagh,

Dat niemant fchade doen ofboeren plagen magh.
Siet I daer hetRooms gewelt en krachten aller helden

Sich vonden overmant en niet en konden gelden,

Daer heeft een vrouwe tong de faeckcn uy tgericht.

En fonder eenigh bloet den leger op-gelicht.

Wat pays bhjft onghemaeckt .- wat leet doch kand'cr

veften

Daer een van defen aert maer eens en fpreekt ten beften ?

Geen haet, geen felle fpijt, geen twiftenkanbeftaen.

Indien ten wij te vrou wil tuftchen beyde gaen. 4

Koom hier A bigaël, een perel van de vrouwen,

Die met een foctcn mont hebt leeuw en wederhouwen.
Heb' ^ abal uwen man behouden van de doot.

En al het huys/e'an getogen uyt den noot.

Het fft eert was in de vuyft, de fpieflen opgeheven.

En Da vid door de fpij»; gew eldigh aengedreven ;

Ghy des al niettemn hebt door een geeftigh woort.

Hebt dooreen fachten aert belet een felle moorti

Hebt weder goet gemaeckt datN abal had bedorven,

En voor een wrangen haet beleefdegunft verworven.

Hebt aen u vaderlant en over al getoonr,

Hoe dat een vlytigh wijfvan Gcde wort geloont

:

U liefen heus gelaet, u foet en geeftigh leven

Dat heeft u beter man en hooger ftaet gegeven;

Ghy word den Nabal quijt, niet fonder u gewin.

En fiet I van ftonden aen ghy waert een koningin.

Heeft nieteenkloeckevrou, tot David ingetreden.

Hem door een foet gefpreck en wel-beleyde reden

Soo kunftigh aengetaft, foo deftighondergaen,

Dat fijn verbannen foon het hofis opgedaen .=

"Wat eyft 'er iemant meer r als Haman wilde moorden,
Siet I Hefterftuyt hetquaet alleen met foete woorden j

Sy keert vanjacobs faet hetdroevigh ongeval,

Jae maeckt het even doen den Komnck lief-getal.

Maer eer fal ons de Son ontrecken hare ftralen

;

En metdegulde koets tot tot in hetwater dalen,

/jT.estcmmes ont foiivcntesfoisefté employees .i Ia pacification Jcscroiiblcs

d'un Eftat oudcs gucrres cflrangeres, &ont avec grace& dcxteritc appaifc Ie

couriouxdcsPrinces, ouücspcuples.inimczlesunscontrc les aiitrcs. J^liftoue

nous fournic artèz dcscxemplcs: neftiftce que Ic dernicrtraklc de l.ojun, ou
IcsPrincefIcs contribuerent hcureufeinent a addoucirles cTprits .iigrij,& .iccom-

niodcr les affaires. Ican Hottoir.an ficurde Villiersautraiö^dcI'Ambafl.ideiir.

En rreJer in ktt tegendeel , ah de vroiimn qualick wiBen , fio hehhen defel'Jt

groot' krachten om hare maimen temisleyden. Siemantifejtde Schrift) en watfit
gjntfch verkocht (juaet te doen -voor den Heere , als jihil , {dereden -aon'erby

gejhli) want fijn wijf Jcfcbelovcrrededc hem alfoo, i.Konf;.ii.ï^.

En TveJerom ; loram defone lofjpkat verd Kniinck in IttJ,t, en w.-.ndelde ofdn
vege der Koningen Ifraels , gelijck het huys Ahahs dede ; want Ahabs dochter

wasfijnwijf, 1. A"e«;nf. 8. 17.

En 'j.in Sabmtnt ntrtgefeyt , fijne wijven ncygMen fi)n licrtc toi vreemds go-

den, i.K#«f>j. 11.4.
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Als ick door mijn gedicht fpu brengen aenden dagh

j
Hoe veel een Ibete vrou, en haere tong vermagh.

. Dan iemantfal mifl'chicn vereyflchen nae de reden,

,
Waerom wy onie vroii en haere teere leden

[

Dus buygen voor den man ? de vrage dient voldaen.

I
Des lal ons eerlle loop een weynigh flilleftaen.

I

Endencktniet, echte vrou, dat wy gedichten fchrijven

Om eenigh gnlligh hooft in iljn gebreck te ilijven >

lek, in het tegendeel, vcrfoe) e defen acrt

Die met de reyne trou,geen Ibete liefde paert.

lek fegge dat het vokk, dat niet en houd in weerden

Die God met hun verbint , lijn monftersop der eerdcn>

lek fegge dat de nurck die lijn gefelfchap quelt

Sich even tegen God, en alle wetten ftelt.

Al die het foet verdragh uyt haerelmnen bannen,

SiJ n fpoocken in de trou, lij n enckel huys-t) fannen,

Sijn grouwels in het lant, en nutter inhet wout
Tc brullen met de leeuw, alsom te lijn getrout.

En des al niettemin foo fteir ick defe gronden

Datjae een echte vrou is uy tter aert gebonden

Met hoogereer-bewijs te vieren haeren man,

Als fy met eenigh recht van hem vereyflchen kad.

Het man-hooft is verphcht, met uyt-gelate finnen,

De vrouwe fijnerjeught te lieven en te minnen -,

Datislljngantfchefchult, enalshydiebetaelr,

Soo wort liy nimmermeer met reden achterhaelt.

Ons plichten is maer een : der vrouwen menighfuldigh j

Want, boven echte fuchr, foo isdevrouwe fchuldigh
Te vreefen haeren man en onder lijn gebict

Te buygen haren wil, gelijck eenjeughdigh riet.

Daer i s het gantfche lant niet weynigh aen gelegen,

Dat yder echte wijfhaer plichte leere wegen
3

En weder, dat de man ten vollen gade flae,

, Hoeverre dathetreckvan fijne machten gae.

Ick houde voor gewis, dat veel bekaeyde ftuypen

Invloer,inbinne-fael,inonfe kamer lluypen,

Alleen, om dathet volck niet rechten heeft befint,'

Waer man ofvrouwe-plicht haer eyndigt , ofbegint.

Ick houde, foo de man ten vollen konde mereken

Den gront,eneygen wit vanGodes hooge wercken.
De vrouw, hetkrancke vat,enfoude nimmermeer
Offlons offlave fijn by haeren over-heer.

Want als de man bedenckt hoe feer hy is verheven,

Soo wort hy oock bewuft, hoe dat hy dient te leven ;

„Hoe iemant hooger is, en grooter faecken doet,

, ,Hoe dat hy des te meer fijn feylen fchromen moet.

„Het geeft een grooten flag, als hooge torens vallen}

,,Hetfchettert dapper uyt, als wijfelieden maliën;

„Men liet dat al het volck de quade flagen meet

5, Nae weerde van den menfch die fijn beroep vergeet-

Indien oock wederom de vrouwen defe gronden

Eens namen in deborftjcnin dcrdaet verftonden,

Nae recht en reden ey ft, daer is geen twijtfel aen,

En lant, en weerelt fclfs, die foudcn beter gaen.

Want mits een yder menfch fich liever laet gebieden

Van eenigh hooger bloët, als doorgemeene lieden.

Wie twijtfelt ofhet wijt lal beter fijn geleert,

Soo haeft fy wort gewaer hoe God de mannen eert ?

Op, mijn gedachten, op ; ick moet de lieden toogen

Dat gantfch het rond begrijp moet echte macht gedogé,

Dat Aerde, Lucht, en Zee op ech'e trouwe ftaet,

En dat al wat 'er is nae defe wetren caet

:

Ick wil in alle ding de menfchen doe n befcffcn,

Dat mannen over al de wijven o\ c r- efFcn .;

Dat meeft in alle ding, oock fchoon her nier en leeft,

Al wat een man gelijckt, een hooger wefen heeft.

Laet ons het vrouwen-ampteen weynigh laten vaeren,

Om God in dit beleyt te mogen openbaeren :

Al wijckt ons lofi'e pen een weynigh uyt debaen,

Noch gaetdebuyte-fprongdejonge vrouwen aen.

Offchoon een vreemde wet ons niet en plagh te binden,

Indien wy niettemin in vreemde landen vinden

Een wet die over al op onfe wetten paft,

Dat ftelt ons des te meer in onfe wetten vaft.

Als God in ouden tijt de zee, en haere ftroomen,

Delucht, en haer gevolgh, de velden met de boomen
Had door het Woort gemaeckt, en in het aerdfche dal

Den menfch, fijnevenbeelt, verheven boven al j

Soo is het edel dier, om niet alleen te leven.

Een troeft, een foet behulp, een mcde-maet gegeven,
• Een vrou, met haeren vrient in alle ding gemeen,

A !s vleys van eygen vleys, en been van eygen been-

De man, des niettemin in leden onderfcheyden.

Is om het tcere vat als met 'er hant te leydcn >

Want uyt fijn kloecken ftant befluyt een yder dit,

Dat hem geduchte macht in al de leden fit. a.

Het wijfin tegendeel vint ieder foo gefchapen.

Dat uyt haer kranck geftel ten vollen is te rapen

,

Te taften met 'er hant, dat haer een weerde vrient.

Dat haer een vaft behulp , een bondigh fteunfel dient.

Men vint ontrent den man meer krachten in de leden,

Meer geeften in de borft, meer gaven in de reden,

Meer hitte door het lijf> daerwoont een kloeckeraerc

En in de grove ftem, en in den ruygen baert. b

Sijn ader is gewoon, met wonder harde flagen,

Het vyer dat binnen woelt geduei igh uyt tcjagen,

Gewis degroote kracht die haer bewegen doet,

Seyt dat voor al de man de vlagge voeren moet.

Maer fiet hoe dit beflagh met vrouwen is gelegen,

Haer pols die heeft alleen maer eenigh kleyn bewegen j

Een ieder voelt genoegh aen haeren ader-flagh,

Dat foo een flauwe ziel geen heerfcher wefen magh. c

Daer is een felfaem ding, dat niemantkanbefeften,

Dat niemantdoor verftant ofreden weet te treffen

;

Daer is een wonder kracht verholen in de man.

Die in het fwacke vat geen menfche vinden kan.

Wat is 'er Hchterding als met de penne fpelen i

AVie kan een ganfe-veer , een lichte pluym, vérvcelen ?

En des al niettemin, wanneer een vrouwe fchrijft,

Daer is,'k ep weet niet wat, dat in de penne blijft.

Laet vry een kloecke maeght haer uy ttermaten pijnen,

Op dat haer letterwerck mocht vaft en bondig fchijnen,

Laetvry een handig wijf hier recken haer verftant.

Men feyt noch evenwel -, het is een vrouwen hant.

Maer onder dit getal magh nietgerekent wefen,

O Schuermans, u juweel, {d) eerft onlanx opgerefen.

Van wiens geleerdejeught en uytgelefen pen

De fteden aen den Rijn, en ick, getuyge ben ;

Noch die beroemde vrou , wiens net en geeftig fchrijven

Sal in de boecken ftaen, fal aen den Amftel blijven,

a M.iresftemhiis rohtifiiores ttiin animo, (jtihn corfore covjimiter nffirmat Hippo-

crat. lth.6 Epitiemion part. z. cap. uit. HmcPlatovoluit 'viroruman!inM,qii,£in

hac njita mol'es ó' efammata fueriint.in mulieres rcvi 'vifcere.m Tirr.ao.

\^ Appöjité Cii hmicrejn O-vid. Iih-^. Met.vn. hiftil. diim liefiribitmut.itimem

Iphid-s 't marem. nee cavdor in ore PermaiKt,& vncs augentrir, (^ acrior ipfe ejl

I'::!ttu ; ti^-incomtis hrevior toyifitra ctipdlis : Plufque 'vigèris adejl ,hcbuit qiiha

cMarihvsmajoracvalidiormnltipHlfué 1 quant fcetninis. Gahn.inComment.

aiios Ipfe edidit in ijijtu} likturn de Puljïhiii comment. 1 -nmd ér notavitTiraq. leg.

d Ickfegge lonckvroutf Anyia Maria Schuermnvs ,yeoonachtigh teirenrroordelick

lot Renen,out ontrent i8 iarcn,goet Latijnfprekaide, haerneerfclick oeffevevde in

de Grieckfe tale,in de Teyhn-hnift.ScbiÜer-kunH.Letter-kunflfoiidcrlwg ervaren,

cp de Ltiyte^eljlaende , en in 'Verfcheyden andere wetenfcbappen tot -verToonderige

toe uytmu7itende, fal onfaijfelick door eenige geleerde pennen op de vleugels i>an de

Fimtgejleltfjndf, dienen (ot em nieuwf en tiytnemoide vtraenngc onfer eenscen.
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Sal door de wcerclt gaen , een wonder voor de mans,

Soolang de befte fchaft fal komen uyt de gans.

M aer delen onverlet, foo blij ven onfe gronden,

Al worc'eraltemetseenklocckc maeght gevonden,

Een bloeme , foomen leydt , cnmaeckrgeenroofe-

krans,

Een fnarc geen gefpel, een vryfter geenen dans.

God heeft dan aen de man ccii hoogcraert gegeven,

En aen het wijfgelaftom onder hem re leven, a

En fiet 1 uyt defe born ontftaet een cven-beelt,

Dat in demenfchenwercktjen in de dieren fpeelt.

Gelijck een groote beeck, verdeelt in kleyne ftralen,

Lact, als een ftillc vleet, inalle velden dalen

>

Soo is de milde ftroom vanG odes eerfte wet

De gantfchewecrelt dcurgcduerigh uyt-gefet.

Befiet het woefte rond aen alle vier de winden.

Het voor-recht van den man is over al te vinden

;

Het wijfje geeft 'et op, het broofe maeckfel wijckt.

En fiet ! het ftelt de wet al Y%at den man gehjckt.

Men vinteen echte fuchtgeftort in alle dieren,

Het fy die in de lucht, ofop de velde fwieren,

Of krielen in de zee, ofdoor een binne-vliet,

Sy duyken over al, en lyden mans gcbiet.

Ten is van geenen ncot om preuven uyr te fenden

Tot eenigh verre lant, dat noyt de menfchtn kenden;

Ghy, liet maer op de werfuw kalikoctfen hatn,

Siet hoe fijn feil; nfnuyt, en fpitle veeren ftaen,

Hoe trorft hy met de fteert ! hoe flaet hy met de vleken

!

Hoe bulderthem de krop ! hoe kcomt hy acngeftreken

!

Het is aen fijn gebaer, het is genoegh te fien.

Dat hy met volle macht wil op het hofgebièn.

Dit munt te hooger uyt, wannecrmen daerentegen

Sij n hinn', en watfe doet, wil neerftigh overwegen

;

Sy gaet daer duycken heen, offchrafelt in de mis.

En wij ft ten vollen uyt dat fy het wijfjen is

;

Sy ftaet gel ijck beforght,om haren haen te mijden, r

Men fiet haer met gedult fijn harde fprongen lijden.

Men fiet haer menighmael vertreden met de voet,

En noch foo blijft het beeft geduerigh even loet.

Gaet op een ander oirt, en fiet de pauwen toogen

Haer uytgeftreckten fteert. vol Argus glinfter-oogen,

Siet in het tegendeel hoe mack het w ijfie gaet,

En minder in gefagh, en minder in cieraet.

Sietmy een dofter aen , fiet hoe hy weet te krijven,

En hoe hy fijn duyvin te nefte weet te drijven,

Siet hoe het wijfje duyckt, en^ fonder cygen fin,

V lieght, nae de man gebiet, de koten uyt en in.

Het IS bedenckens v\ecrt dat duyven alfle fpelen,

Meeft doffer en duyvin uyt een gebroetfel telen,

Maer, als de kip-tijt naeckt, de rouv/e doffer-kop

Kicft eerft de ruymc lucht, en laet den engendop

:

Het edel manne-dicr gcneyght tot yry e fprongen,

Wil in het enge koe niet langerfij n gedwongen -,

Het wijfin tegendeel koomt nimmer aen den dagh

Dan als fy met gemack de ruy nite kiefcn magh.

Wat fal ick van den fwaen en fijn manieren fchrijven ?

Hy kan het manne-rccht voor alle kenners ftijven

;

Let op fiin fel geblaes, wanneer hy fom tij ts kijft,

hn hoc hy meteen trots voorby het wijfjcn drijft.

Indien fijn echte gay in ontucht wort gevonden,

Hy gnjrrfc met den hals, en geeftfe duyfent wonden,

Hy fle. ptfc naer het riet, en met een harden beek

So fcheurt hy haer de borft,cn breektfe dan de neck. b

iDeoudc-r^etenGodsgebiidt over dt vrouwen i$ : Vven •millef-duwen manne

ifider «orfenjijn, en h)]al uwe Heerejijn, Gtncf. j 1 6

.

u w
o fchande dat den menfch falboofe kiften vieren

!

Siet 1 hoerdom is de doot oock by de wilde dieren^

De fwaen is wel te recht gekleet in enckel wit,

Oni dat 'er noyt een hoer ophaeren leger fit.

Neemt vorder uw en gang tot aen de groote kudden,

t n let daer hoede ram ffjn hoorcns weet te fchuddcn -,

Siet hoe de bock betoont een rechten mannen-aert,

En dooreen ftouten moet, en dooreen ruygen bacrt.

De ram gaet als een hooft, en leyr de ftille bey ten,

De bock die geeft de wet, en heerfcht ontrent de geyten

;

O malt niet, harders kint, en malt niet met het wijf.

Het beeft is yver-fieckj het fprongu op het lijf. c

Wat dient 'er doch gcwaeghtvanhengxftenenvanftie-

ren,

Van groot en moedigh veê ? fiet in de minfte dieren.

Siet in de kleyne fpin een beelt van defe maght >

Het wijfje fpint alleen, de man gaet op dejaght. d
Wat hoefje, jonge vrou, veel regels om te leven,

De fpinne fal alleen u volle wetten geven :

Al ifle by het volck geweldigh in den haet,

Sy kan een baken fijn ontrent den echten ftaet.

Sy leert een jonge vrou op huys-behocften mereken,

En wijft een echte man tot harde buyte-wercken

;

Schoon danu dienftmaeght is een vyantvan de fpin,

A IS fy haer netten weeit,ghy,necmthacrwettenin. e

'k En wil niet in het wout, niet in de boffchen dwalen,

'k Hn wil geen flang of worm uyt diepe kuylen halen -,

Eenbeesje dient gewaeght; dat heeft een dubbel lijf.

Het teelt gelijck een man -, het baert gelijck een wijf.

Hoort, echte lieden, hoort een wonderom te lefcn,

Het kan nu vader fijn, en dan eens moeder wefen.

Doch niet gelijck het valt, ofnae fijneygenwaen,

Maer naer het in de krijgh fijn dingen heeft gedaen

:

Want foo het middel weet den vyant uyt tejagen,

Soo magh het voor een man fichin den woude dragen

;

Maer wort het oyt gefien te vluchten uyt 'et velt,

Soo wort 'et afgefet, en vooreen wijfgeftelt. ƒ
Ten magh naedefenval geenmanne-lid gebruycken;

Maer dwee en buyghfaem fijn, en neder leeren duycken.

Wat ey ft 'er iemant meer r het bofchhoud defen voer,

Dat wat daer wijfjen hiet den man believen moet.

Indien ick met de pen wil roeyen in de baren.

En foecken in het meyr hoe alle vilTchen paren.

Men fal van ftonden aen, men fal oock even daer

Het voor-recht van de man u maken openbaer.

Al is het water ftuer, het voed beleefde dieren,

De vifch kan hooge maght en echte wetten vieren

;

Siet ! als een adder-flang maer fchuyfelt aen de ftrant,

Strax is de zee lamprey ontrent het drooge lant ;

Sy voeght haer by den man, en koomtop fij n bevelen

Gefwommen uyt 'er zee en aen den oever fpelen.

Dat is genoegh gefeyt ; Ghy, die in echte paert,

Gaet heult met uwen man, oock tegen uwen aert.

b De brutis anhnalibsis quj adiiherium puniutit , -vid. apud Mlian.l. 1 1. h':fi.

animal. f. 15. Plin. lib 8. cap. ^. Soliiu cap. 38. inter bac iiumerantur ckonijt,

columb^e , turtures , elephantei , leones. Illud aictem memorabili ijuod Guiiieh

Paripenf. fcrihitfuo tempore c'icoyuam efuandam adulcerio macuhtam,fer olJl-.Bum

K.ifiuli cognitiim , congrcg.Uii abipfo majculo multitudine ciconiatum , acdeteH»

ipjó crrminefcemelta, ipfam a totii ijla multitudine , tanquam enrnium jmiicio ;o>:-

iiiflmn^dcplumatamac laceratamfuijfe.

cl.e Paftcur Gratis follatrant avcc une chevfe, fon bocq vientparjaloufic

chocquer fa teftc contre la fienne, & la luy cfcrafa. Midiel de la Montag.

d Fammam, putant ejfe qtta tcxat , marmn qui venetur, ita pariafierimerit*

conJKgii. Plin lib. M.C. 1^.

e Salomon wij/l de luye tot de mieren ; wy, degetroude tot dejpinnt.

flchneumonfiugna •yillus piuUebriapatitiir, &eap<e?iaafficitur utp.zrtm dolf

remfuferat , cum utriufque fexuf Jtt particeps. JElian. de yifiimalib. lib. 10,

cap. 47.

g De cnigrefu viper/e & murerwvid. £linn. lib. 9. di Annnahb. c. 66.

De
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pe kater van der zee kdn ieder openbaren

Dat oock in heefe fucht de koude vifTchen paren

;

Want fooeen fchippersgaft het wij^e dreygt te flaen,

) Hy biet terflront het hooft , en kant 'er tegen aen

:

\laer wort in tegendeel de kater acngevochtcn

,

Bet wij fdattieckt den rugg' in vcelderhande bochten 5

En welt haer in het fant : als ofhet feggen wou
De krijgh is voor den man , het vluchten voor de vrou

.

Dezee-ram rinde zee lijn fchapen , koeyen , peerden

,

En menigh ander vee ,
gelijck als op der eerden; .«

De zce-ram maekt den haen door al het driftigh velt

,

En laetin fijn bevang geen villchen ongequelt

:

De wijfjens onder dies , gelijck gemeene fchapen

,

Sijn diexen fonder gal , en fonder eenigh wapen

,

Sijn ftil , onnoofel , facht , en uytter-maten tam >

Sy vreefen haerenheer, enlievedhaerenram.

De Roock-vis, van derjeught in echte min gebonden ^

En wort te gecner tijt in buyte-lull gevonden

,

Waegt met een moedigh hert lijn leven voor de vrou.

Een fpiegel voor de mans , een baken in de trou.

Noyt quam die Griexfche Verft foo moedig aengcftre-

ken,

Om fijn ontfchaecktevrou en fijn verdriet te wreken

,

Als dit manhaftigh dier ontbrant in heet gefehil

,

Wanneer een ander vifch fijn wijf onteeren wil.

Mijnpenne 5vorder niet. wil iemant dieper foecken

Het w efen \an de Zee , die koome tot de boecken

Die mecnigh kloeck verftant de weerelt achier Het

,

Daer in men al het meyr tt)t in de gronden fiet. -

Het is voor ons genoegh gcfwommen in de ftroomen ;

Te lande , mijn vernuft , en nae de groene boomen

:

Daer is beleefde fucht oock in het naere wout

,

En daer men niet en leeft , daer is 'et dat men trout.

Laet maer het ooge gaen ontrent de boom-gewaflcn

,

Ghy fult 'er planten fien die op den regel pafiïen

,

Die echte lieden bint. al fijn de boflbhen rou.

Men vint 'er rechte min , men vint 'er echte trou

.

Let op den Dadelboom ^. het wijflaet haere tackcn

Met ootmoet voor den man ter aerdennederfackenj

De man buyght wederom al is hy hoogh gekroont j

Het blijckt aen fijn gcway dat hy haer gunfte toont.

Gebeurt het dat de man is van het wij fverfcheyden

,

Miflxhienom eenigh huys getimmert tuflchen beyden

,

Soo queelt de vrouwe-plant,en ftaet gelijck bedrukt

,

Soo dat men van de boom niet eenen dadel pluekt j

Maer als de mannc-ftam ten leften opgedreven

Kan met eenjeughdighblat tot aen het wijfje fwcven

,

Dan is haer treuren uyt j fy wort terftont bcgort

Soo dat hetvruchtbaerhout van fruytenoverftort. c

Siet daer een aerdigh beek van twee gehoude lieden

,

Die met oprechte lucht malkander eere bieden -,

Siet daer een lieve vrou , die geen vermaken heeft

,

Dan alfl'e by den man in reyne trouwe leeft.

a r» iiéra/t vuigi ophiio , efuidquidnafcUur :n pnrte uüa natura , & '» man
tjfe , fratereaque multn qua nufquam (ilihi. Flin. Iih^. cap. i.

b Op dat de Lefer niet en meyne ditt het gene rpy hurvavden Dadelhoom ver~

halen , aÜeev tot ydele -jermaeckl'ickheyt , en met na de waerheyt icm-t g'flyt , [io

hebhen wygoetge-vouden verfcheyden gehofweerdige fchrijvers , jae eenige Out-
•vaders felfs , tctgetuyge van het gene ify by ons gedicht vertellen , hier by te voe-

gen , met aen-ayfinge van deplaetfen daerj'ukx te vinden is Hier vMiJchrijven

dandefe n*ervolgende : Btfil. Hexaemer- HeTnil.<,. Ambrof. W. } oper.ejujd.

tit. laudati a TaaqueU. tyali. de leg. Connubial. l. i.num. 6f . Theophrajl. lib. z.

hijlor. plant. eap.%.& lib. l. de Cauf. Plavt.cap. i^. Plin. lib. 13. cap. J^. Fhilo-

Jirat.iniconib.illocnp.q-iotraffat dePalud. hd.Poll. lib. i.cap. 11. «* autorit.

Herci. d^' Xenophoni. C' novijjirne late Pieri. in Hierogl.

c D.Bajn Uiofiipra citato diferte traditPr.lmam, quafamna dici'ttir, in ma-
TempT<mam,hlandiorihturamis nutc.re , quaji geflientem , atqtie amplexiu marit

percuplentem. §i^n é^ D- Ambrofitu kc.fupr. cilar. EU esiam , inqait , qiiodmi-

reris , ifjïsfexiu efi inpotnis , eli dificetiofextu in arhoribtu, natu videas Palmam,
qua daclj loigenerat , plerumqa e mclinantem ramos fuos , ^ /iibjacentem ó" con-

cuftfcentit» atqut amplexus fteciem ff^ttttidenfem ti urbtii qua?» Pr.lniam 7ntinm

afpellant putri rujficormn ? cj-f.

U W E. joj

Wilt hier, ó nortfeh aert , van harde boomen leeren

Hoe dat een echte wijfmoet haer gefelfchapeercn

;

Komt grimmcrs,quellig volk.en fiet aen quaftig hout,

Eloe dat men liefde pleeght, wanneer men is getrout=

Een block , een hartgewas , fal eenmael overtuygen

Een wijfvan liegen aert , dat niet en weet te buygen

,

Houd , echte heden , houd u tochten in den toom

,

En druckt in u gemoet den foeten Dadel-boom.

Keert weder , mijn vernuft. Cyprellen , Klim , Laurie«

ren,

Erkennen echte trou, fchier beter als de dieren,

Soo doet oock menigh kruyt dat in de bofien groeyt.i

Enmenigh edelgom dat uyt de boomen vloey t. e

Noch heeft de kloecke geeft van wijt-beroemde luyderi

Een diep geheym ontdeckt in alle groene kruydcn

,

Want als men man en wijfhier onderfcheydenkan

,

Soo vint men noyt het wijf foo krachrigh als de man.

De man heeft meerder kracht in alle medecij nen

,

Voor peft en hecte koorts , voor alderhande pijnen i

Siet wat een felfaem ding ! de reden heeft befeft

,

Dat over al de man het wijfjen overtreft, ƒ
Noch hooger , fnellepen. inallenjcke lleenen

Is wijfen mans gewas ,
gelijck de fchrij vers meenen

,

Geen kenner heeft 'er oyt dit onderfcheyt gemift

Noch aen den Hyacinth, nochindcnAmethyft. g
M en heeft doch over al (gelijck op vafte gronden

De kunfte roemen derfygeduerigh ondervonden

Dat vry het fchoonfte licht en klaerfte weder-glans

Koomt ftralen uyt de lucht , en dalen in de mans.

Een geeft van onfe tijt , in defe kunft ervaren

,

Wijft fijnen lefer aen hoe Diamanten baren >

En dat men menighmael bevint een derden fteen

,

Daer niet als man en wijfeerft rolden over een. h

Waer fal ick vordergaen ? befiet de felle rotfen

,

Die met een fteyle kruyn den hoogen hemel trotfen

,

Siet alle klipperiaen. fiet alderhande fteen

,

Sy paren foo het fchijnt , en teelen onder een.

Het wonder key-gewas , daer by de fchepen feylen

,

Dat kan een wackeroogh in man-en vrouwe deyleri j

De Schepper aller ding , de Vadervan het licht

,

Bint keyen inde trou , en aen den echten plicht.

Een die het Zee-kompas wil met het wijden ftrijcken

,

Moet dolen in de ftroom jCn elders henen wijeken

,

De naelde ftaet en fuft , de wijfer is bekaey t

,

Sy kent geen vafte ftcr die om het noorden draeyt.

Geen fchip integendeel oyt van den regel dwaelde

,

Indiende manne-kracht wasleyder van de naelde j

d Mm (frfarJiina herbn , plantis , arboribM & vivguUif inej} , é' quideni

fcriptores, quihtu major vis ejl, majciili nomen ac titulum ajjignant , quib. minor,

fcemw.£. Diofio.-id. lib. 4 cap.<,. érfiq- Et quod in hifce fitfexmm diferentia ,

ex eo patet quod abiesjït mas , fit& fcrmina. Item CHprejfui , Lauruf , Hedera ,

Apiu»i , Calamia , ér innumerabiles ali£ kerbje acplanta. Theophrafl. lib. HiJlor;

Plant l- cap. 7,. ér l'b. 5

.

cap. ?

.

.

e Inter thHra principatum obtinet thia niafculutri y Diofcorld. lib. 1. c.ip. Si.

Idque Pliniui lib. 1 1 . cap. 14. tributuw nligioniputat , tufexus alter ufurparetnr.

Hincrirgil.Echg.t.

Verbenafque adolepingues , ér mafcula tbura.

Ét Ovid.de mcd. faciei.

Cumque Ammonio mafcula thuraj'ale.

i Im'o ér '» homine lac mulieris qua tnarem pepérit in omni upJ efi ejficacius, imo

ér eJM qua marem tantum nutrit . ita iiiter medicos Gareoponttu lib. i .remed. cap,

l6.'Plin.lib.iS.cap.7,

g Lr.teR'iaus lib.degemmis i.caf. i de AHite.hac Plin. lib. 36. cap.ïl. de

Carbunculo é" Sard^ftro, Item de lafpide & Sapphiro, de Diphrite & lapide Cya-

•nca aliifqiievid Plin. lib. iv-cap. 9. C^ alib. Galen. Pharmac. lib. 16. cap. i. Ti-

raq.deleg.connAx n. 68.

n Aitdi quiddam mirabile é^ filentio minimi premendiim. Relatum mihijam

pridem efi (Jnqui: Francijcui RiidUs lib- de gemrn. i.in frinc) a dfmiva qnadam

fded!gna,quodDominaHeverenfis, è Luxemburgorum illufiri genere criutida,

duos h.ibeat Jervetque hjereditarics A.itim.iiHes
, qui aliot crebro , t.nto natura

miracülo ,prodacant , titeosqu'-cunque fiatis temporibui intueantur, cov.generem

fibipTolem eniti jpalmnjudicetit. & cenattir ibi autor iUt rationesphyficas cjus rei

/idagare ; quat USfdr ,'fivideatw 3 ihi qmerat.
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Want fchoon dat icmant fey It de werelt op en ncêr

,

Hetftacl fwecft alle tijt ontrent den kleyncn Beer. a.

Ghy fiet dan ,jonge vrou , dat alderhande dingen

Hacr onder mansgebiet gewiUigh laten dwingen j

Ghy fiet het woede bolch , ghy Het de felle zee

Ootmoedigh voor den man , en iiy ttermaten dwee.

Ghy fiet , tot uwen trooll:. (h) hoe ichcplcls Ibndcr leven

Als met gebogen hals haer mannen eere geven

;

Wel maeckt dan u beiluy t , datGod het manne-recht

Degantlche wecrelt deur in alle dingen hecht.

En , lbo ghy niet en wilt met uwen Schepper ftrijden,

Jioo leert het echtejock acn uwen halfe lijden -,

Het is een out gebruyck , men acht 'et geen verdriet

Dat alle man gebuert , en o ver al gefchiet.

Ghy man , weet oncier dies ons fchnj ven niet te ftrecken

Om tot een fotte waen u finnen op te wecken j

Maer liever dat het hooft fich Helle vooreen wit

Te plegen recht gedult ontrent een fwacker lid.

,, Is iemandt door geluck ter eeren opgedreven,

„O laet hem deste meer lijn herte neder geven >

Want als de milde God verleent geduchte macht,

Daneyilhy meerder forgh,en even minder pracht-

En beek u gcenfinsin een ^^ ijfte fullen krijgen

Die met een volle deught falin den hemel rtijgen ;

Wie treft in dit geval het fpits van lijnen wenlch ?

De befte van den hoop is maer een nietigh menfch.

Een vrouwe, feythetvolck , heettveelderley gebreken;

SyJsfwack,bloode,vreck,enveerQighom te fpreken,

Sy helt nae pluy lery en alle kleyn beflaghi

En haeckt om mooy te lijn , oock alfle niet en magh.

Ghy , die u foetejeughtwil met een vrouwe wagen

,

Leert haer , en haer gevolgh , leert hare feylen dragen

}

Maekt hier , en over al , een voorbereyde baen

,

Daer is in als gebreck , wie kan het tegenftaen ?

Dochom tot u^^en trooft , hetjock alfoo te voegen

Om inu wederpaer te vinden vergenoegen

,

Klimt op met uwen geeft , en fetgeduerigh vaft,

Dat geen bequamer wijfop uwe feden paft -,

Dat niemant , wie het fy , van die op aerden leven

"U eenigh beter deel en hadde konnen geven

;

Dat God 5 c' ,r Helen fiel , die alle finnen kent

,

U dit gefelfchapjont , en u ten beften fent.

Hoort , al die fijt gencyghtom u te laetcn raden,

lek weet een groot behulp tot alle groote quaden -,

Hoort , dieonruftigh fijt en wenft te lljngeftilt

,

Segt met een buygfaem hert.God heeft 'et foo gewilt.

God heeft 'et foogevceghtikan ick het maer verbeyden,

God fal het met 'er tijt ten rechten eynde leyden -,

Al du nekt my dit en gint een droevigh ongeval.

God is het , die het quaetten goeden ftieren fal.

Maer defen onverlet , dat wy gebreken noemen

Kan , die het wel befeft , in als te pafte koemen :

, ,Wat elders niet en dient als tot een laftigh pack

,

,, Is vcor een billick man een dienftigh huys gemack.

AVat vrouwen fwackhey t raeckt , die kan de mannen ba-

ten,

Indien het rechte wit niet achter wort gelaten

:

a De Mr.gnttimulta miraciila vide apud Plm. Vb. 36. cap. 17 Clividian. in

carminede M,Tf;Tiete , ir mviJftmeafiidlVillehord.SneU. in Typhi Butavo.

b Q^firimtfl ,Jtfatninai« paradifononpeccafctyiinviro fuiffet fubdita éf
fubieiir. ? ajfnnr.nt Theohgi & kacde n it.i l'irencs ad fammarmn foLnmn. Si

1'homme, dictil, & la femme fiiflcntdemeurez cneAat d'innocencc, jamais

ITiommc n'cuft grevc fa femme par fa fcigneurie , & nc liiy cuft faici aucun

mauvaistr.-.iitcmcnt ; ny la femme audi n'cuft eflc grevce de fon code d'eftre

foubjeftc aumari, & n'cuft Iiiy obei parrcgret ou par rcbcUion, &parain(i

cuftènt vcfcu cnfcmblc en perpctucllc concorde , comme tourtercllcs, & bre-

bis. Maisdcpuisquclanatiirceft corrompueparlepechc .irompu ramitic en-

tre Dicu & les hommes & I'a converti en difcorde , ainfi 1'a il fajcl entre mari &
femme , & tout Ic genre humain.

Siet l waer haer lichaem fterck , haer breyn geweldig
Daer is geen twijftcl aen, fy grepe na de broek, (kloekj

Sy bleve niet gefint , om voor den man te duycken ,

Maerwoude boven ons de a olie macht gebruyeken

,

Jae worden dat wy fijn. fie daer een wonder werck

,

Door fwackhey t van het wijf lijn alle mannen fterck.

Men fchrijft haer vreefe toe , en datfe menigh-w erven
Verfuymen dit en gint , om datfe niet en derven j

Maer die'een fedigh wijfvan haeren angft ontbloot

,

't Is vaft , dat hy de ruft der mannen omme-ftoot.
W ie fal het ftoute rot \ an onbeiiiy fde wijven

Doen uyt het woeftevolck, ofin den huyfe blijven?

Gewis geen ftrcnge wet en houd een vrouwe ftil

Indienl'e woelen derf , ofanders qualick v. il.

Een wijfdie niet en vreeft , vermeeftert alle deuren

,

Bijt ftaele grendels af, en docc de mueren fchueren j

Wat dient 'er veel gefeyt ? is u gefelfchap ftout,

Ghy waertmy jhcve vrient , al beter niet getrout.

Noch heeft het wijfden naem van deun te lijn geboren j

M aer laetfe quiftigh lijn , foo is de man verloren

:

Al is de neering goet , de beurs wort omgekeert

,

, Indienulofie vrou haer penning niet en eert.

Laet iemant Hjn beroep met alle macht befueren

,

1\ och fal een dertel wijfde winft vertuerelueren

,

Met ick en weet niet wat. al waer de vrouwe quift,

Daer fmelt een dicke beurs gelijck een dunne mift.

Noch roept men op de vrou , en ftelt haer in het praten

,

Met alteloflen tong te byfter uyt- gelaten:

Maer , vrient , het gladde lid dat elders hinder doet

,

Is even voor de man en voor de kinders goet

:

Eenmontvolfoetejockkanons het breyn vermaecken,

Oock als het is vermoey t door laft van groote faecken >

En wat dog paeyt een kint dat droeve tranen fchreyt

,

Als dat een geeftigh wijfmet foeten monde vley t ?

Men tijght de vrouwen op , dat fy met beufel-dingen

,

Met ick en weet niet wat hacr dagen over bringen

:

Maer draeyt doch eens het oog door al het huys be-

Al wat 'er omme gaet, wat heeft 'etom het lijf? (drijf,

't Is meeft al leure-vxrck. daer is een vloer te fchueren

,

Hier dient de wafch beforght -, en elders , kindcr-luercn,

Ofiet dat flechter is -, en evenwel nochtans

Het minfte dat 'er valt is dienftigh voor de mans

.

Indien het nu geviel dat alderhande vrouwen
Met grooter omme-flagh haer bellgh wilden houwen

,

En datfe geen bedrijfen namen met'erhant,

Als dingen van gevolgh , offaecken van het lant

,

Wat raet hier voor den man ? hy ftond gewis verlegen

,

W^ant nicmant fou voorraen de kleyne dienften plegen

Unsnoodigh tot gemack. ey fwijght dan,lieve vrient.

En fchelt met voorgebreck dat ons ten nutte dient.

Ten leften laeckt het volck in onfe teere dieren

,

Dat fy genegen iljn haer dingen op te eieren j

h, i aer even dele fucht is nut voor al het huys .

Het maeckt de keucken net , en houd de tafel kuys :

Ach waere defeluft de vrouwe niet gegeven

,

Wy leydden akemael gelijck een beeftighleven -,

Noytmanen heeft gemack , noytkinten vaert'er wel

Ontrenteen vuyleflons en rechte morfebel.

Ghy vint dan in dcrdaet , en uyt bcquame reden

,

Al moghje van de vrou een ander maeckfcl fmeden

,

Jae dat het fcheppen felfs u ware toe-betrout

,

Dat ghy licht oock het goet voor feylen weeren foud.

De fchepfels van den Heer lijn groote wonder-wercken,

Die geen aclweerdig menfch nae weerde kan bemerken^

Bedaertu fchamper volck. wat van den hemel koomt
Dient niet te fijnberifpt, maer eertc fijngcfchroomr.

Sietï
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)\et ! waer een yder menfch geboren fondèr feylcn

,

V'at ibu dan yder menfch een ander mede deylcn

Inpantfchapvandefuchtenvanhet ibetverdragh,

I

Dat geen herboren menfch te rugge laten magh ?

ielooft 'et, alle vlees heeft onbewuiteflagen

,

in dat heeft Godtgewilt, om ons te keren dragen

;

Wel draeght dan , Chriften hert , al heeft 'er ieraant

fchult,

„üaer is geen beter werck als liefde met gedult.

Leert,na den rechten eyfch/eert alle dingh gebruyckcn

,

Leert, met gebogen hals^voor uwen Schepper duyckenj

Vernedert u gemoet en uwen fteegen ncck

,

Daer fchuylt volmaektheyt in al dunckthetu gebrek.

lek hebbe menigbmael het ooe,e laten fwicren

,

En in den geeft gelet, opalle kleyne dieren!,

Op ick en weet niet wat. dar op het water fvveefr

,

Dat aen de muercn kruypc , dat in der aerden leeft 3

Ickhebbe menighmael in Ibkeütren gapen

,

En feyde, door gepeys. Wat diende toch gefchapen

,

Een mughjcen maed', een mier,een mot, een moleen
muys

,

Een fleckjeen flang,een feughjcn andervuyl gefpuy s ?

Macr als ick nadcrhant des Heeren diepe gronden

Had beter ingefien. en nader ondervonden

,

Soodatick ecnighiins iijnhcogh beleytverftont,

Doen leyd' ick met berou mijn handen op denmont.

Ick fagh dat alle ding, van waer het mochte koemen

,

Schoon dat 'et niemant kent, ofniet en weet te noemen.

Tot aen de minfte \ liegh, tot aen de kleynfte mier

,

Voor fpij fe wort gcnut by eenigh grooter dier >

En al tot ons behoef, het fchuym van alle dingen

Kan menfchen dienfligh iljnja noodigh voetiel bringeni

„Daer is een grcot beley t in alle kleyn gerut

,

j, Geen diertje fonder heyljgetn fiertje fondernut.

Hetflechtfte van de menfch, het llimfte van de dieren,

Dat weet de wij fe God tot ons behout te Hieren

:

"VC'ie dit befefFen kan, en treft het recht befluyt

,

Die vint 'er wijshey t in, en rreckt 'er voordeel uyt. *

Nu is 'et weder tij t naer onfen wegh te keeren

,

Op dat dejonge vrou ten vollen mochte leeren

Hoe dat in alle ding de Hefde dient gebout

,

De liefde die het huy s in foetc banden houd.
Wat oyt gebeuren magh, wat immer kan gefchieden.

Paft noyt, ójonge vrou, van uwen man te vlieden j

Wat onweer dat 'er ruyft, ofwat 'er ommegaet

,

Siet datje nimmermeer u eyge poften laet.

Daer fijnder onder u genegen om te pruylen

,

Die loopen uyt den huys by vreemde lieden huylen

,

Die loopen door de liadt, en ick en weet niet waer.

En maecken over al haer klachten openbaer

:

Daer fijnder even noch die alle kleyne dingen

,

Die, oockhetminftewoort, haermoeder overbringenj

De moeder wederom , by wylcn al te Uial

,

Verleent een gunftigh oor, en ftijft het ongeval.

t)ie raet datjaede vrou haer eldersfal vertrecken

,

En wil oock even daer eenbedde lacten decken j

Jae feyt, foo maer het wijf wil tyden op de loop

,

De man fal fachter gaen, en geven beter koop.

Maer neen, geliefde, neenjal valt 'er yet te klagen

,

En wilt 'et niettehcht u moeder over- dra <. en •,

Hebtopu weerde p'icht een \ ijfcroogh-gemcrckj

Teklagen buytens huys is ene! el kinder-v erck.

Soo plagh een Venus wicht, vol onbedachte rancken

,

Ontrentfijn moeders fchcot wel eerteromenjanckenj
a Soo dr.t htfchkr o-^e-ralev.Joiiieilhige ui de ',: .)!hc.,ui:ifif:'.e:j: heeft , dat

'^den Apoftel Patiliis opem anJtri geli^eiithtydt geftyt heejt , i Cor. ii.'iï. Dt
lede'ii des Inhamti liif o»; ditwkm dejifa(kj}e t( w'Jeni difjtjv Hf ?isod'£f>Jfi-

Gelijckhetgeeftigh voick, dat op deFame fweeft,

Onsmet bedecktejock genoegh te kennen geeft.

Het dertel Weelde- kint, tot fpcl alleen genegen

,

Had eens een luftigh vek tor fijn vermaeck gekregen j

Een koele fomer-lucht, dlc uyt den weften blies

,

Die maeckte dat het wout vol fchoone bloemen wies.

Daer fprong de leckerom , daer f.it hy aen der lieydtn

,

Daer vloog hy door het wout.dacr lag hy in de weydenj

Hy riep de nimphen uyt, hy liep aen alle kant

,

Tot dat hy daer een korfvol kleyne byen vant.

Hy fagh een bly gewoel, hy hoorde geeftigh fingen

,

Hy roockeen (oeten geurj het fchentn moye dingen

:

Hy ricpi wat fraeyer fpel! en wat een luftigh dal •

Hier is't datmy het wout met honigh fpijfen fal.

Hy keeck eens wederom al wat de byen deden ,

Hy knilde met de boogh de beesjcns op de leden

,

En drilde weder hcenj ten leften riep het wicht

,

Geen luft en lijt verdragh, de fuycke dient gelicht;

Maer als hy doen begon m't byen-huys te breken

,

Soo wort het naeckte kint aen alle kant gefteken

,

En over al geftraelt.; hy fiende dit gevaer

,

Liep nae fijn moeder toe,en liet den honigh daer.

Hyklaeghde fijnen noot, hy toonde duyientwonden,

Hy riep, voor foet, eylacs! heb ick 'er fuer gevonden

,

Ick lijde voorde luft een droevigh enge v al >

,,Daer iemanthonigh wacht is dickmael enckel gal.

Ach, moeder, wat een pijn ! hoe ben ick dus gequollen ?

Hoe ben ick over al met bobbels opgefwolkn ?

Hoe ben ick dus geftclt? dus leelick afgemaeckt ?

Hoe is mijn teere jeught in defe noot geraeckt ?

Hoe kan foo kleynen dier foo grooten pijne maecken ?

Hoe kan foo teeren ftrael tot aen het herte raecken ?

Ey , lieve moeder, help? het doet te by fter feer -,

'k En koom ontrent de bijen nae defen nimmermeer.

De foete venus loegh, en ging hem weder vragen

,

Wat is 'er, lieve foon? wat valt er al te klagen ?

Bedenckt, hoe grooten leet van uwen boge fpruyt

,

En die het al beroert, is maereen kleyne guyt.

Al quelt u dit en gint, noch dient 'er nietgeweken

,

Hetfoetis aengenaem,of ichoon de bijen fteken,

„Die om een foeten ment ontrent de bijen dwaelt

,

„Moet lijden met gedult , oock als hy wortgeftraelti

Indienderiemant meynt, dat, wat'erisgefongen

Van al het geefiigh volck, is drift van lofte tongen,

Enreden fonderflot,en kluchten fonder fuij

Die is te mael bekacyt; daer fteken kruymen in.

Het kint, dat vleugels heeft, vertoont dejonge dieren

Die om de minne-vlam, gelijck de muggen, fwieren -,

De vrijers fijn de bijen, die pijpen wonder foet.

Het fchijnt dat haer bejagh is enckel honigh- vloet.

Maer als het Weelde-kint laet fijnen luft vervoeiren

Om met een ftouter hant de bijen aen te roeren

;

Dat is, wanneer de maeght, gedreven van dejeught,'

Meynt in een ander hiiys te vinden hare vreught

;

Danmiftfe menighmael haer voorgenomen eynde

,

Om datfe niet en vint den honigh , diefe meynde ;

Deman.dienietcnisgcducrighevenfoec, (moet:

Spreecktdjckmael ccnigh w oort dat prickelt haer ge-

Het huys, en fijn gevolgh, veroorfacckt menigh treuren.

En, dat men binnensjaeisgcmeenlickfiet gebeuren

,

Baert onverwachte pijn ,verweckt een vreemt gefwel,

En maeckt aen alle kant een bitter huys-f^ccjuel.

Wat raet in dit geval?Jy ftelt ha^rbm te "fuchten

,

En wil, wanneer het nijpt, trj^hae; e moeder vluchten ,

Die is haer eenigh heyj, haer trooft en toeverlact

,

Die hoort al wat 'er Céhuylt, enwat 'er omrae-gaet.

Daer
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Daer roept dejonge vrou. ach wacr ick eens genefen l

lek woudc tonderman gcducrigh maget weien

;

Macr het ! de befte trooft die moeder geven kan

,

Is niet als, Slechte duyf keerwcdernae den man:

Wacromuytubevang om cenighleet geweken?

Ghy geeft oockmenighmael niet al te Ibete fteken

;

Daer is (naer ick'ct merck ) van beyde zijden fchult j

Dus fmoort 'et onder u, ofHjt 'et met-gedult.

De vrouwen fijn verdoolt, die uyt den huyfe vlieden

,

Enklagcn hacrcn noot oockby de vreemde lieden;

Men vint 'er menifhmael, die mits een ibttc vlucht

,

Oockom haer eerflen ftant niet weynig zijn beducht.

Al heeft eenjonge vrou by wijlen ftuere vlagen

,

Daer fijn beleefde mans die haere fwackheyt dragen

Soo lange fy het leet in haere kamer fluyt >

Maer afs het buyten vliegt , dan is de vrientfchap uyt.

Dan wort de man gencyght (Ij n cere voor te fpreken

,

En even voor het volck infcheldcn uyt te breken.

Dan wijckt fijn wrang gemoct van alle foetheyt af,

,,Tot openbare fond' een openbare ftraf.

Ë' En wijfmet lang getrout, die liaercs mans manieren
-* Ofniet en had gcicert, of niet en wilde vieren

,

Sprackdickmacl fchotsgenoegh. voorwaereenflechp
En voor eenjonge vrou, en voor een nieugefin/bcgirti

En als haer dan den man het fwijgen wou gebieden

,

Soo woufe met dtr daettot haere moeder vlieden j

En hier toe wert het wijften leften foo gew ent

,

Dat fy het vluchten hielt als vcor een dreygemcnt.
Eens, op een avont-ftont, als óc(c lieden keven

,

Het wijf door gramme fucht ten hartften aengedreven^
Liep naer het voor-huys toe, en riep daer overluyt

;

Ick wil van ftonden aen, ick wil ten huy fen uyt

:

De man, die des tcmetrdefchande wou beletten

,

Ging met een fnelder loop fich voor de deure ftttcn

;

En hielt de vrouwe daer, al waflc vinnigh gram

,

En trock het nacht-flor af, en ging van daer h y quattt;

Sy, noch te meer gefioort, en felderuytge laten,

Springt knap ter venfter uyt, en geeft haefop de ftraten;

En op den fVaenden voecgeen menichen v eet 'er hoe,

Loopt in haer vaders huy s, en nae haer moeder toe.

Daer vangt de pruy Ifter aen haer handen om re wringen,

En met een groot gewek haer tranen uyt te dringen

;

Daer maecktfe wat 'er fchuylt haer moeder openbaer.

Die h<5ort het fpeeltjen aen,en hout haer dochter daer.

H :t was den ganfchen nacht nae dit verfchil geleden

De nr<n doet geen vervolgjmaer houd hem fote vrcdehj

De vader van de vrou gemoet hem op den dagh

,

Die groethem heus genoeg,maer vorder geen gewag.
Dat quelt den ouden man, en feyt, met goede reden

,

Hoort vrouwe, ditgepruyl en diende met geleden $

Ghydraeghtu(nacmy dunckt) indcfenwattemal,
lek vrecfe dat ons volck van een vervreemden fal.

De moeder, nae de facck te hebben overwogen

,

Ten eynde dit verfchil niethoogcr fy getogen

,

Roept ftrax een fnegemeyt.cn fprceckt uyt volle laft,

Gaet tor mij ns dochtersman en noot hem hier te gafl:.

De mey t gaet haeren g^ng. de fwager wort gebeden

,

Die koomt ter rechter uyr -vrymoedigh acngetredcnj

Men wort aen fij n gelaet gec^n korfel hooft gewaer,

Hyeet, cndrinckt, en lacht, ^'^'ly'^^ i's voor en naer.

De uijt van fcheyden koomt , de nacht begint te vallenj

Men ftaet van tafel op en vorder niet met allen

,

Als , Vader, grooten danck van u beleeft onthael j

Hy flaet de mantel om, en maeckt hem uyt de facl.

Devaderftaet verbaeft; maer fonder lange dralen

,

Gaet (feyt hy tot de knecht/" mijn fwager wederhalen

,

Loopt hem in haeften nae,en roept hem van de ftraet,

Ick hebbe noch een woort te feggen, eer hy gaet.

De man koomt w:ederom; daer gaet de vader vragen

Waerom hy met'et wijf niet eens en weet te dragen ?

En of hyjaren lang wil leven in gefchil ?

tnof hydaerin huysfijn vrouwe laten wil ?

De man gaet fachtjens aen, en opent fijnbelangen

;

Ick wil oock even nu mijn wijf in huysontfangcn

,

• Behoudens datfc my betoonemet'er daet

Dat fy in dit verfoeck ter goedertrouwen gaet.

Voor al , haer korfel hooft moet beter feden lecren

,

Sy heeft mijn huys ontfiicht, fy moet 'et weder cercn

,

Sy koos, uyt eygen raet, een onbekende baen

,

Sy moet op mijn bevel, gelijcke wegen gaen

:

Sv moet dereyfe doen, en komen ingedrongen J

Juyft door het eygen gat daer uyt fy is gefprongen ; -1

En foo, en ghy, en ïy, des niet en zijt gel int

,

^'

Ghy, vader, zijt gegroet, en, moeder, houd u kint. >
Hid
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Hier fchiet de moeder toe , en gact haer fwager vleyen,

t)e dochter koomt 'er by, en fet 'et op een fchreyen,

De vader neemt het woort , en doet een lang gefpreck

Hoe dat eenjonge vrou moet buygen haeren neck.

Naer onderling beklagh, de vrede wort gefloten,

En met een fnllchen dronck van nieuwen aen begoten j

Het wijf, hoewel geftoort, moet buygen haren lln,

Sy klam te venfter uyt, fy quam te venfter in.

Daer mede was de luft van loopen weghgcdrcven,

En federt wift men noy t ofdefe lieden keven,

En fchoon daer eenigh w oort by wijlen rijfen mocht.

Ten quam, nae dit geval, noy t in de ruyme locht.

Vriendinnen, wat 'er valt, haet diergelijcke rancken,

Duyckt onder uwen man, ghy fult'et u bedancken

}

Offchoon u Griet cnl rijnw at in hetooreblaeft,

Ey flaet 'et in de wint, voorwaer het is geraeft.

Men fiet dat menigh volck, van over lange tijden,

De vrouwen onderweesom dit gebreck te mijden,

Te Roomen , als de bruyt quam tot den bruydegom>

Een greep dejongemaeght, endraeyde luftighom,

En fwierde met de bruyt ,om , door het omme-keeren,

Den wegh, van daerfe quam, haer afte mogen keren >

Ghy,fchoon men dit gebruyk niet meer en onderhout,

En keert noy t wederom, wanneerje (Ijr getrout.

Men vont een ander lant, daer meteen fnellen wagen

De bruyt wert uytgevoert, en nae den man gedragen.

En als dejonge maeght ter rechter plaerfc quam,
Soowertdegantfchekoetsgegcvenaende vlam.

Dat wasgenoegh gefeyt ; De w egh is afgefneden,

Soo datje nimmermeer en mooght te rugge treden

:

Wel, temt dan uwen geeft en uwen lofi'en voet,

Hier is'etdaerje woont, en daerje blijven moet.

Als Agar Sara fagh in gramfchapaengefteken,

In plactfe van de wrock door fmeecken af te breken,

Soo fteltf'et op de loop, en geeft haer in het wout.

Als offe by het wilt fou vinden haer behout

;

Doch alfle met gevaer ging aen der heyde dolen,

Soo is haer by den Heer het tegendeel bevolen ;

Daerkoomtfe weder t'huys , en , me t een groot berou,

Moet,tot eé meerder fmaet, haer buyge voor de vrou.
'tisdwaesheytharttefijn, en liever wegh te loopen,

Als door een buyghfaem hert den pays te willen koopen,

En wijl men immers eens moet komen tot den foen,

Soo raed ick alle twift ten eerften afte doen,

't Is beter in der haeft, en eer de tochten groeyen,

tn eerder iemant vreemts met u behoeft te moeyen.

En , eer een kleyne vonck verweckt een groote vlam,

Defchapen , foomenleyt,tefchutten voor den dam.

Bedenckt eens ,jonge vrou , hoe veel gcbuer-klappeyen

Haer monden open doen, en in het breede weyen,

Wanneer een jonge vrou in hare plichten mift,

En, om 'k en weet niet war,met haereryhoeder twift j

Bedenckt, foo deier een u fchandc koomt te weten,

Hoe breetfy alle ding fal poogen uyt te meten,

Hoe wil haer flabbe gaen r bedenckt dit alle ti jt.

Doch meert als u gemoetwü fwellen van de fpijt.

Gelijck de medecijn het boofte van de flangen

Tot nut en hey 1 gebruyckt -, gehjck de menfchen vangen
Al wat 'er in het wout is uyttermaren wreet.

En maecken van het bont een befte winter-kleet;

Soo moet de fnoode gift van defe vuyle flecken

De vrouwen tot behulp van goede dingen ftrecken -,

Siet ! dat u tegen is en die u qualick wil

Kan hecïen u gemoet, kan hee'en u gcfthil.

Het is de befte greep, in plaetfe van te wreken,

In fpijt van achter-klap het twiften af :e breken

:
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Wie door een quade tong verbetert fijn gemoet,

Doet fijnen vyant lect. en fijne vrienden goet.

Ghy dan , om aen den nij t tot geen vermaeck te ftreckenj

En niet door al de ftadt met u te laten gecken,

Ofweeft geduerigh eens ; of, fooje fomtijts twift,

Maeckt dat 'et onder u in ftilte fy geflift.

Waer iemant bijen houd, daer acht men goet te wefeii

Datinhetbijen-huys gedommelisgerefen

;

Gedommel in de korf , is in der bijen-lant.

Een teycken van geluck en van een goeden ftant.

't Is anders met de trou, en met de vrou gelegen,

lek wenfchm dit geval, datjonge lieden fsvcgen

:

Ten ftaet 'er met te wel ontrent het echte paer.

Indien men op de ftraer haer tieren wort gewaer.

Maer hier dient ooc.k deman te worden aengefproken,

Want door hem wort de ruft ook menigmacl gebroken^

Hoe menig felfaem hooft roaekt dat de vrouwe fuchtj

En in den huyfe treurt, ofuyt den huyfe vlucht ?

Is iemant van het volck genegenom te weten

Hoe dat een tcere maeght haer moeder kan vergeten,

En hoe eenjonge vrou fal hangen aen den man,

Soo datfe nimmermeer van hem gedueren kan

;

Die fie, hoe menigh kint fijn duyve kan gewennen
In nieuwe kee ten fijn, en vreemde neften kennen j

En hoe de wilde vlucht, oock fonder eenigh flot.

Blijft in een kleynder huys, en op een enger kot.

Geen duyve foo hetfchijnt is immer wegh gevloden,

Indienfe met komijn in honighopgefoden,

Is door een nieuwen heer van eerften afgevoed, o.

Soo veel , beminde vrient, foo veel vermagh het fcef s

Gaet even foo te werck ontrent dejonge vrouwen,
Ghy fultfe fonder dwang van loopen wederhouwcn:

Daer paft op dit geval noch gerfte , noch komijn,

Het aes voor defe vlucht moet enckel honigh fijn.

Beleeftheydt, ware fucht, en fachte troetel-woorden
Sijn hier en over al de befte minne-koorden >

Beheft, ó vlijtigh man , belieft eenjonge vrou.

En leght in honigh raet de gronden van de trou.

Beeltu voor fekerin, dat alle teere finnen

Tot liefde fijn gemaeckt , door liefdefijn te winnen.

Met liefde fijn gewieght. de liefde van deman
Is die een vluchtigh hert in huys gewennen kan.

Hierm-aen'ickal het volck , dat vecltijtsgantfche dagen
Is befigh om een haes , ofander wilt tejagen.

Dat meerder luften heeft ontrenteen vreemden hontj

Als by eenaerdigh kint, ofaen een vrouwen mont.
Hier macn' ick al het volck, dat by de ftemp-gefellen

Doet met een eeuwigh nat haer vette buycken fwellen,

Dat met de blinde kaert , ofmet den teerling fpeelr.

Terwijl eenjonge vrou fit aen den heerten queelt.

Hier maen' ick al het volck, dat verre plagh te reyfen,

En meerom haer bejagh alsom het wijfte peyJen.

Hiermaen ick al het volck, dat in den huyfewrockfj

En by hetbuyte-volck met vollen mondejockt.
Hier maen' ick al het volck, dat hare jonge leden

En tegen alle recht, en buyten alle reden.

En tegen alle fucht van God en fijne vrees,

Gaet paren in het bed met eenigh ander vlees.

Leert ieder in het fijn op uwe faecken letten,

Leert, daer de reden eyft , ujonfte neder fetten >

Die Godtfijn ofterwerck, den Piins fijn tollen geeftj

Die Icere dac een vrou oock haere rechten heeft.

Noch bid ick al het volck dat onder duy fent bocckên

Geduerigh befigh is om dit en gint te foecken,

a Siet kier van hei Lant- heek vxn Ba^tifta Port . cap. i-an de duyvcn.
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In ccnigh ftil verrrcck te plaetfcn dit bePagli,

En nier alsbly gebette brengen acii den dagh.

De fronfcn in het hooft, die alle vrouwen haefcn,

Sijn noodighafgekcurt, endienftigh nagelaten j

Befwaertu koetfe noyt met ecnigh hooghgepeys,

Maer geeft aen bedt, aen hecrt, en tafel haeren eys.

Laet boccken, diepe forgh, en groore dingen blijven

Ter plaetfe daer men plagh te leien , cnteTchrijven

;

„Wie ftacg en buytcn tijts blijft hangen aen den boek,

,,Doet onrecht aen d« vroi],cn fmactheyt aendé doek.

Doch, als hier in de man fijnjonftc fal betrachten,

Soo moer haer wederom de atouwe ncerftigh wachten

Dcor ick en weet niet wat te ftooren lijn verftant,

Wanneer hy fijnen geeft in hooge faecken fpant.

Het is van outs gelooft, dat niecft de fchoonc vrouwen

De mannen in de kunftgeweldigh wederhouwen -,

En dat een lach, een lonck.een lucht van haren fchoot,

De boecken ncderwerpr, de kafien ommeftoot.

Ghy dacrom, jonge vrou, die niet en wilt geheugen

Dat iemant door het huysfal boccken mogen brengen,

\'er(choont oock uwen man, en doet hem geen belet

Wanneer hy met den geeftlich in de boccken {et.

Soo doende, fal tie man niet befigh mogen wefen
Om tegeo uwen lin aen tafel iette Iclèn,

N iet befigh mogen fijn (ick ftelle defe wet)

Met boecken aen den heerc ofin het fachte bed.

Offoo raiflchien de man in kamers en m falen

• Wil brieven, out gefchnft, ofboccken laten halen,

En dat hy lefen wil wanneer hy fpreken fou,

Soo is het boeck-geheym geopent aen de vrou.

En weder,foo het wijf eer datfe wortgeropen,

Koomt tot het fchrijf-cantoir ontijdigh ingeflopen,

Soo is 'er volle maght geboren aen den weert,

De boecken, als hy wil, te brengen aen den heert.

Leert daerom, jonge vrou. (foowy te voren fcyden)

En ftonden gade flaen, en tijd en ondcrfcheyden,

Na dat de reden cyft. al is hetjocken foct,

Nochkomt 'er ook een tij t wanneermen blocké moet.

Ghy weder, vlytigh man, leert uwe vreugde mengen,

En niet als foet gelaet aen u gefelfchap brengen
j

Sit by haer niet en dut, ofal te diep en pey ft,

Maer doet een foet verhael, nae dat de reden eyft.

De gront van u gefpreck dient boven al te wefen

Iet , waerdesHeeren naem magh worc^en uyt gcprefen.

Te weten, hoe de menfch genacckt hethoogftegoet.

En wat een reyne fiel hier vrolick leven doet.

Hoe al de werelt dwaelt in veelderhande faken
;

Hoe vaft de menfche flaept.ook daer hy dient te waken >

Hoe alle vrcught verdwijnt gelijck een loffen droom -,

En hoe ons leven vlucht gelijck een fnellc ftroom.

Oock hoe men ongemack en alle fwaere rijden

Moet fonderonverdult en fonder morren lijden;

En wat het recht gcbruyck van alle dingen fy.

En wat een 's menfchen hert mackt vandc tochten vry.

Dit dient van yder man dus waer te fijn genomen

Naer dat de tijf ^•creyft, en na de iaecken komen

;

Een die fijn w eerde vrou met reden met en fticht,

En heeft nicc recht geleert de ware manne-plicht.

Doch,alsghyhefigMijtontrentde fwacke vaten,

Soo wiltfe niet te lang in hooge dingen laten >

Maer tracht omover-hanttc brengen aen dendagh
Dat haer bewogen hert tot vreughde Icyden magh.

Vertelt haer met bcfcheyt, wat in verfcheyde fteden

By defe wort gedacn, by gene wort geleden ;

Brengt foete fpreucken by van ecnigh dcftigh man,

En wat haer met vcrmaeck ten nutte dienen kan.

Wicnis'ct niet bekent, dat veel te mogen weten
Is aen een edelhert gelijck een lecker eten ?

•

En dat van alle rijt de menfch in fijn gemoet

Door hooren wort gefticht, door lecrcn aengevoct *

Ten fijn geen lieve mans, die haer geminde vrouwen '.

Niet met een foet verhael by wijlen onderhouwen

;

I

Sy.diemeteygcn wil haer bannen van de ftraet,

Ontfangen met vermaeck wat buytcn omme-gact.
Hier dient alleen beforght, door luft van nieuwe dino-cn'

Niet tot het innighmergh van iemant in te dringen
i

N iet met een nydigh oogh te loeren over al j

Ofmet vermaeck te fien eens anders ongeval.

Nochdient tefijngemijt^totvuylcnweclighmallen,

Als ghy te faemenjockt, onecrlick uyt te vallen

;

Weeft heus in u gelaet ontrent u wederpaer,

Want foo ghy dertel zijt, haer fchaemte lijt gevaer.

Het kuys en eerbaer root, der vrouwen befte gaven.

Wort door een gcyle tong al'.cnxen ondergraven -, .1

Soo dat een eerbaer wijf, door ongefoutcn pract,

Haer aengcborcn art ten leftcn achter laet.

Het is een oude leer, dat onbefchuemde reden

Doen hinder, met 'er tij r, oock aen de befte feden j

Door middel van het oir foo wort de fiel gcihchc,

En door her eygen lit foo wort het herte licht.

O fchaemte, dierju\\eei, ó cicrftl van de vrouwen

!

Ghy dient in haren geeft geduerigh onderhouwen;

Want raeckt haer w ehgh hert eens buyten u gebot,

Soo wort haer teerc fchoot een deure fonder flot.

Nu tot ons eerfte wii, in plac tfe van te vluchten,

Ofelders daer het valt u khichven uyt te fuchten,

Getroude lieden hoorr, xkweetu beter raet,

Beflicht het onder een al wat erquahckgaer. a.

Ick weet een feker huys daer twee gehoude lieden

Sich vieren over-hant, en foete gunfte bieden, '
;

Want fchoon daer rijft verfchil ontrent het huysbe-

dnjf.

Men fiet'er geen gcpruyl, men hoort 'ergeen gekijf:
''

Wat elders heeft de kracht een korfel hooft te wetten, • -

Dat kan het eerbaer volck in ftilte ncderfetten

;

Want fchcon daer iet ontftaetdat d'een of d'ander

Men fpaert 'et altemael totop een ander tijt : (fpijt.

En als het vinnigh bloet ter neder is gefonckcn,

E n dat het boos gefv.el ten leften is gefloncken,

Soodaeghtde man het wijf, het wijfontbiet den man,

Daer niemant van het huys haer fien ofhooren kan >

Daer gaet het boeckjen op, men gaet 'er overwegen

Hoe dat aen alle kant de faecken fijn gelegen.

Men ftelt'crinberaetal wat een yder fchort,

En wiefijn plichten doet, en wieder blijft te kort:

En, als nae rijp bcract de fcyl is uyt-gevondcn,

Soo wort die fchuldigh is met reden ingebonden,

Met reden aengetaft,en dapper overhaelt,

Om dat hy van den wegh der liefden is gedwaelt

;

Die moet, van ftonden aen en eerde rechters fcheydcn,

Beloven op een nieu fijn hertc foo te leydcn,

Dat allewrevel-fucht,en korfel on verftant

Sy met een ftaege forgh gehouden in den bant.

Daer gaen delievcn heen met vaft geftelde finnen

Geen fpijt ofhevigh bloet op hen te laren winnen >

Hn, tot een vaft gemerck van foo te willen doen,

Soo wort het vrede-bont verfegelt met eenfoen.

Ick prijfc ditgebruyckj en ftont het my te wenlchen,

Ick gunde dit bcleyt aenalderhande menfchen

;

a rerumefl, i^uod 'vulgo dicitur , familumi nen iiihm}nftr.iriridcudo : resinter-

d:t!)i foJhil.it .idmovinohem , niterdum exfofltiUtioicm , nouimvtfutiin eti.mobjiir'

f.ifiman ; 'vcrum nb hls cporie: omrimmoroJitMem ac amc.rulmUMn ahejft j W-,

lil'!i,i:<iJiitisplatprof(itur,qiiamclamaritia. Er.ifm.tk Chrifl.coKJug.
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j
Want foo in ieder huys dit werde nae gedaen

,

lekmeyne voor gewis het ibuder beter gaen.

I

Een man heeft menigmael, 'ken weet niet \vat,gebreken,

[
Oock die hy niet en kent -, een wijf verkeerde llreken

,

I

Oock diefe niet en merckt ; en het , dit ondcrfoeck

I

Leert al wat quaUck {faet , en haelt 'et iiyt den hoeck.

Een koorts is ibmtij ts nut ontrent de fwacke hjven

,

Om datfegeen vergif laet inde leden blijven

>

Om datfe vuylellijm en allequaedefucht

Kan jagen uyt de maegh ,en drijven op de vlucht,

'c Is dienftigh mcnighraael malkander vv at te feggen

,

Op dat geen oude wrock bleefin den boefem leggen
;

Op dat de bitfche gal mocht ruyraen door den mont

;

• Men wort oock aen de iiel met fieck te fijn gefont.

„Wanneer het jonge paer woont eenigh by malkander

,

„En met en leefc in vycr gelijck een Salamander

,

,jN oyt voor de bueren twift , ofvoor de boden kijft

,

,,Soo worthaer beyder macht in alle ding gcffijft.

,,Maer foo het echte volck doet openbare klachten

,

„Geen vrientof nagebuer, geenmeyten fal haer achten j

„Geen ding dat hacrgefagfo voor de lieden breeckt,

„Als dat het lieve paer te famen leppigh fpreeckt.

^Het wijfmoet over al met haer exempel leercn

„Hoe dat een ftege meyt moet haeren mefter eeren j

„Weet dat het dienl'tbaer volk geen eere bieden kan ,

„Ten fy dat eerft de vrou wil eeren haren man.

Doch wat u overkomt , ofhoet 'er isgefchapen

,

lek rade nimmermeer van uwen man te flapen

;

Het valle foo hetmagh , gaet evenwel te bed >

Dacr wort verftomptemin van nieuwen acn gewet

;

Daer wert de fpijt gedoot , en alle nijt verdreven

,

Daer wort men weder eens ook daer men heeft gekeven^

Daer wijckt de koude fucht en alle droeve pijn

,

Daerrijft een nieuwe vreughr gelijk een fonne-fchijn.

Tvlaer boven alle ding foo dienen echte wijven

Ten hooghften aengemacnt in 't bedde niet te kijven ;

Want als 'er onlull rijft van daer men vrede wacht

,

Soo is de focre Trou m droeven ftant gebracht.

Vriendinnen , als ghy komt ontrent de fachte pluymen,

Laet twift , en overmoet , laet harde finnen ruymen -,

Hetbed is overal een haven van de ruft

,

Hier dient al wat 'er brant te worden uytgebluft

;

Sichin het fachte dons tot twiften aftewenden

,

Dat is de weerde Trou in haeren tempel fchcnden

:

Ghy,breekt,tenminften hier de gronden van defpijtj

De fwaen en haer gevolgh is Venus toegewijt.

Maer lemant fal miffchien op onfe rijmen kijven

,

Om datfe veel te lang in defen handel blijven -,

Maer , lieve, met verlof: de foete vrede plicht

Is vry een grooter werck als voor een kleyn gedicht.

Men geeft een langen tij t om wel te leeren fpellen

,

Om letters nae de kunft , en foo het dient , te ftellen i

- )vlen buyght en tong , en mont en finnen altemael

,

Op dat men leeren mocht een overwaelfche tael.

Men leert metalle vlijt een doeck in ftucken breken,

En hoe het dient gevult door veelderhande ftekenj

Men leert een vremden naet met tijt en harde dwang.
En hier op fuft dejeught geheelejaeren lang

:

Maer 't is een meerder kunft een deel verdraeyde finnen

Te brengen over een , en weder in te winnen

,

't Is vry een grooter wcrck de tochten van den haet

Te brengen tot gedult , en op de rechte maet

;

*c Isjae van meerder vrucht beleeft te konnen fpreken

,

En door een foeten aert den wrevel afte breken -,

Wel , leert dan met gedult , befette vrouwen , leert

Hoe dat men hu\ s-krakeeltot foeten vrede keert.

Dat fal u nutter fijn en beter konnen ftercken

,

Als iet dat komen maghvan al het fpelle-wercken

,

Het fal u meerder gunft verwecken by den man

,

Als iet dat u de priem of naelde geven kan

:

En des al niettemin foo dienen alle mannen
Tot foo een nodigh werck haer finnen in te fpannen

;

Al fpreeck ick tot de vrou ; veel dingen fij n gemeen

,

Soo dat ick oock den man en hier en elders meen.

Nu hoort dan noch een woort. het fchijnt de lieden vra-

gen,

Hoe dat een echte wijfhaer dan behoort te dragen

Wanneer een korfel hooft foo buyten reden gaet

,

Dat hy een teere vrou met harde vuyi^en flaet.

Het ftuck dient onderfocht. Doch, eer hier in tetreden ,-;

Soo wil ick onfen man een weynigh over-reden

,

Op dat fijn edel hert , geroert door ons gedicht *^

Mocht prenten in de fiel de rechte manne-plicht.

Men vint een vremde ftraf , gebruyckt in oude dagen

,

Als eenigh wrang gemoeteen flave wilde plagen

,

Men bont die fchuldig was , men (locg hem op het vel,

Juyft nae de rechte maet van eenigh fnaere-fpel.

Gelijck, wanneer men danft, deleden nederfincken.

Of rijfen in de lucht , al n ae de fnaren klincken

,

Juyft op gelijcke wijs foo ging het met de fweep.
Die even met de klanck hem in de leden neep } a

Vraeght iemant , waerom dat ?men wilde met de flagen

.

Niet flechts alleen hetlijfmaer oock de fieleplagen-.

Want, dat eens herte-luftenvreughdeplaghtefijn ,

Dat werd daer herte-leet.en uyt-gefochtepijn.

Dit paft op u bedrijfTrou-fchender , menfche-plager,

Siel-pijnder,huys-verdriet,muyl-ftooter,vrouwe-flager,

Vreught-breker , minne-beul, in 't korte , rechtejan.

Niet weerdig om den naem te dragen van de manj ^

Ghy quetft u wederhelft met uwe rappe leden

,

Die maer tot vrou-behulp de man en moet hefteden j

Ghy quelt u bed-genoot met uwe rechter hant j

Die van de weerde trou haer was het eerfte pant.

Het lid dat eygen isom haer alleen te ftreelen

,

Om u beleefde gunft haer uyt te mogen deelen

,

Dat laet fijn eerfte wit en oeftent wreede ftraf.

Dat fnijt het foete bont van alle vrientfchap af.

Ghy had aen uwen God voor alle man gefworen ,

Dar fy was u vermaeck , uw fiel , en uytverkoren ,

U trooft , u weerde bruyt , de luft van uwejeught

.

U lieve tortelduyf , enuwe gantfche vreught ,-

Waer fij n op defen tijt , waer fijn u fchoone woorden ?

Waer al het lang gevry , en al de vafte koorden

Te voren hier gebruyckt ? waer uwe foete mont

.

Die u aen hare gunft met duyfent eeden bont ?

Gewis , een fwacke vrou is vry genoegh geftagen

,

Die harejeught verflijt met uwe vrucht te dragen -,

Die met een fwaere pijn haer kinders baren moet.
En nochhet teer gewas meteygc borften voed ;

Hier dient geen ander fucht , als enckcl medelijden

,

£n met een foet gedult haer krancken aert te mijden > c

Of foofe wat beftaet dat immers niet en fluyt

,

En doet haer geen gewelt , maer lachtfc liever uyt. d

tl Au païsdcThofcanconchaftioitlesefcIavesau fbndeflutes j ou desautres

inftruments de Mufique. Plutarcli. au traiftë de la Colere.

b Hujufjntdï'vir (^p qmdem ijir appellandiu efipQtiiiscjuamfera^ ^patricidM

érmatricida/imilemdixeris. Chryfofi. Hom. zó.iu i. Epijf.ad Corinth. C:tto,'vii

iilitquin fexuiftrmineoparujna/nicM , non tlfe •verberandar uxores fropter dume-

Jfica mala contendit;^ hoc ijui faciunt,noH 7nmnspeccartydixi(,atque eoi ,quiDif
tum^niHUchrapolluunt.Plutarch.in vitl Caton.

c ^v/i earum non mifereaiurpropter obfeqiiia, qujt maritis praf}ant,propterpar-

tut periat]um,ér ipfam liberorum pocnationem , propter quamuitii jure nojiro inr

lienta funtprivihgia . L. ajjïduis. C quiPot. in Pign.

d Malam mulierevt pQtius rifu > quam buculo cajiigabis. Benard. Epijl. de euro,

^ eg. re'ifam.
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Het purper , dat 'er tv- aft op haere tecre wangen

,

Is met een harde neep , met Hagen niet te prangen ;

Is voor geen felle vuyft ofander leet gemacckt

,

Macr door een fachten mont te werden aengcraeckt.

De vrou is uyt het lijfvan haeren man gekomen

,

De vrou is uyt de borft van haeren man genomen -,

Het is dan onverftant en niet als vinnigh bloet

Dat tot den boefem dient te treden met den voet.

Het wort tot heden toe ,bynaefl:in alle landen,

Gerckentby hetvolclccenvan demecfte fchandtn,

Als iemant lijn verftant foo verre dwalen laet

,

Dat hy een teere vrou met flagen onder gaet. a

Een die lich van de gal foo verre laet verwinnen

,

Betoont voor alle man een onmacht in d e finnen >

Ach Cato was te wrang , die fett' een Raets-hecr af

Om dat hy buytens tijts fijn wijfeen foentjen gaf; ^

Hy mocht op bc ter gront de vrouwe- fmyters plagen

,

Ontnemen haeren ftaet , en uyt den landejagen

}

j,Want die in foete min fich wat te buyten gaet

,

„Is vry een beter man , als die fijn vrouwe (laet.

Een die fich hier vergeet, fal , voor fijn ganfche dagen,

De gront van alle gunfl: uyt haeren boefemjagen

,

Al vleyt hy naerderhant , al ftreelt hy wonder feer

,

Hy krijght geen rechte fucht , geen ware liefde meer.

lek weet dat deesen geen dit anders willen drijven

,

Jae met een ftoute pen voor al de weerelt fchnjven

,

Dat menigh fellaem wijf noyt man ten vollen acht.

Voor datfe tot de tucht met (lagen is gebracht.

Men vintin onfen tijt van fekerman geichreven,

Die tot de foete min met flagen wert gedreven

;

Men hoort van feker wijf, die nimmer liefde droegh

Dan als een duUe kop haer op de leden floegh. c

Maerdie verkeerde kift, gebout op vreemde gronden,

En is in onic kuil re geener tijt gevonden >

Al wat tot liefde dient wort in het Zeeufche lanC

Door gunft en foetonthael ,niet met de vuyft geplant.

Men fegge wat men wil , in my fal nimmer komen

,

Dat vrouwen onverftanr met flagen wort genomen j

lek vind in tegendeel dat \<k een vrouwe (mijt

Verweckt m haeren geeft een onverfoende fpijt. d

Al wat een billick man van vrouwen wil bejagen

,

Dar moet doorjonfte fijn , en niet door harde flagen j

Het is in dat gefin ten beften niet geftelt,

Daer fucht tot echte min moet rij fen uyt gewelt.

Het is uyt vryen wil , datjonge lieden trouwen

,

Het is uyt vryen wil , dat fy deweerelt bouwen >

Al wat uyt vryen wil niet onder hen gefchet

,

Maeckt huy fen vol geraes , en herten vol verdriet.

Fen heer mag lijnen knecht oock met der hant kaftijden

,

Een leerling moet de plack van lijnen meefter lijden

,

De vader magh het kint met roeden ondergaen

,

Maer noch vermagh de man fijn vrouwe met te (laen.

Het edel trou-verbont , een fteunfel van de landen

,

Gaet boven alle bloet , en boven alle banden ,

Al wat 'er maeghfchap is , ofander vrientfchap hiet

,

En heeft noch evenwel by echte liefde niet.

a S'imm.t injaria tji vita fociam ir i" rebui neceT'iri'S titi eonjunBam, tattquam

mtncipium ixnominia afficere. Chry/iJ}. Hom. 16. ;'« i tui Corinth. 1 1.

b Titim Flamimiu a Catont cenfirt Senatu tnotw dicitur , quoduxor't ofculum

tultfTetprjcfentefilia.

c M^fcha tnulieres m(ta'iiiris &fife& 'vchcmeilterfugms^autfuftibtu dedolen-

tur, tdiojeft nb illis haber'i fuffiiciatitur- Cuag'tinM itifua Mofeov. Zuhig. tktat.

'vila hum. val. i.ltb. $. cap. verberarc. tiideCitmerariiim inmed'itaüon. Hift.

d Verberihus tixoria beitevoUntut in mart.ili odium •vcrtitur , tamquefttvum

pepniuniero adverfiu mariium lixor coticipit etiimmn , ut multa inde deViBa ir '«•
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^ ciim tnaritur, e.im vijmdi gr.t:ia, folus ipffm cameram tngrederetur, ah infidi.:-

toribui ipf:im truadari curavit.Uftph.Palf. Ravemuf in regal. comiubial.foi. 151.

jidhibiii's "jerbnititf mtrbutntn ttllitiir , fedtxd^iratnr. Mckbior Juniiisqu^J.

P»lit.fart,x.

lek wil in dit geval een korten regel geven

,

Een regel voor het bed en voor het echte le\cn

,

Ghy die met hertcn-luft wik lange fijn getrout,

Siet datje defc les geduerigh onderhout.

Vermanen dient 'er veel , berifpen wonder fcldcn

,

Ten fy door hoogen noot , foo wacht u van re fchclden

,

Doch wat 'er ruyflchen magh.ofhoe de faecken gaen

,

En paft , 6 faligh man jU vrouwe niette flaen. e

De feylen van het wijf fijn dienftigh afgefncdcn

,

Ofmoeten by den man m ftikc fijn geleden -,

Het is van ouden tijt een regel in de trou

,

,,Of leert, indienje kont, of lijt een fwacke vrou. ƒ
Daer fijn in dit geval maer tweederhande wegen

,

Waerdooreenbillick man fijn ampt behoort te plegen.

Te weten door de tucht , ofdoor een ftil gemoet

,

En wat ghy neemt ter hant , het is u beyde goet.

Kan iemant door de tucht fijn vrouwebeter maken,

Het lal hem dienftigh fijn in veelderhande faken ;

Ofwoont hy by het wijfdoor middel van verdragh ,

Soo wort hy voor hem felfs vry beter als hy plagh.

Een ieder fy bedacht , dac even quade wij ven

De mannen evenwel ten goedekonnen drijven
j

„'t Is rechte manne-faus , die in de tonge bijt}

„En niemantwort'erklocck , als die te voren lijc.

De koeck die boven al in Hollant wort geprefen

,

En magh noch evenwel niet fonder peper wefen

;

Al lile wonder foet, des echter niettemin

Soo fteeckt'er hier en daer een klautje gembers 'm.

Al die het rechtgeheym van onfe monden kennen

,

En willen kinders ielfs niet al te foet gewennen j

Wel , neemt dan tot behulp , en lijc 'et in den doeck

,

Dat ieder dienlligh acht oock in de foete koeck.

Wie fmaet en onluft hoort by wijlen gantfche dagen

,

En dan fijn herte geeft otii fpijt te keren dragen

;

Die wort ten leften fterck en krijght een vafter huy t

,

Soo dat hy twift verwint , ofuyt den boefem fluy t.

Men vint'erin hetlant ,die even haer bedancken

En van een kribbigh wijf , en haere ftuereranckenj g
Om dat , met hare behulp , het ecrcijts vinnigh bloec

Is fedigh , is gefet , is uytter-maten foet.

Ghy , leert oock even hier, leert uwe finnen buygen.
En uyt een grilligh wijfgefetten tochten fiiygen i

Daer is een hooge fchool oock midden in de trou , *;

Men leert beleefde fucht oock van een ftuerc vrou.

Het fchaep dat Pontus voed,gact dolen aen der heyden,

En plutkt aen alle kant maer alfem uyt de weyden j

En , mits het alle tijt alleen vah bitter leeft

,

Gebeurt 'et dat het beeft geen galle meer en heeft.

lek wenlle (mocht 'et fijn ) dat alle jonge paren

luyft van gelijcken aert met defe fchapen waren >

C Etii^mji quidam itu uxcrein 'veiher.vidi naritopltrutmanu tribu.int , idjiut-

Ie ft. 71071 pote/i eiiim djri exemplum Scriptiirte , ubi id iib aliquof.t/icfo ir fio viro

U7iqu.im (tt fatium , tametj! dijfrcila habuen7it uxores; p(i7ider.:rida ad hoc exempl*

Mops ir Sifhorn, Davidus ir Michol, Ubi& ip/iufuxoris.yibr.ihami.ir S.ir^,U-

cobi ir R.uhai'lis,T«biaJc7iioris,irc. nee ulhprjtcepto Apojloli aat alicnjus Prophf

triprohatur. vid. D. William. Go-ige Thtol.jiyigl. Trent. ofdomeft. dvtfes. Nullnm

fit turn j/iaqmtmpeceittnm ut ad verberandmn uxorem te ctmpellat. Chryfafi. r.d I

ad Corititl'.

iBiTi'e f^itrro, uxoris vitiu7n itiit tollendriM, aiit tolcrandum. S^ •*"•'''' "'''titvt,

uxorem com77iodtorem prsfiat-, qHifert,feJe meliorem.

Lc mari ei\ fol , qiii premi iles qucrcllcs publiques avec fa femme , car fi elle

cftbonne, il la doit favorifer , afinqu'cIlefoitmeilleurejfiellceftmauvaiL-, il

ladoitfoufrir.afinquellcnedcvicnnepire. Marc.Aureltuscap. 10.

Socrutes i7iterrogattif cur uxore7n 7noribtu ndeo incompojttis dotn'wi d:tniJet f

re[pondit,J!c habendam c)tifuetvdinemcu7n morofis uxoribus , qiiemad77io.i:t7n quifê

adftudiamequepre exercenles , parant eques ingeviiferodorii, ntJ:cosfubegerint»

aeteris utatitur commodioribus.

f^Iscuiaffduacumincommodisfuitejirixit, cxllamperinjuriax diici: , neculh

maUpoflea cedit^enec.traR. cur bon. -jir. m*la. f^xorjimolefia tibijtt. habesttnA

fatie/7tia Liudem qu^rar,mi.ie dicat requie77i optare, uiide peregri^uri .wtcsisbi vt^

cem exerceat ircPetr.:r,h.de Remed. u:riuf.fert.C.:mer,nitii Klcd. Noriberg.dehis

it.* hij!t. Felle tartnt Font) te:»de!>ibjmthi.ip.ij},e. Firrem.zl.-. .zjuüsf non m.ili

ftmfoltt.
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Ghy man , die overal deleyder wefen moet

,

Wort kloeck door ongeval , en uyt het bitter foct.

Maer foo noch evenwel aen iemant onder allen

Een man van defen acrt in handen is gevallen

,

Vriendinnen , weeft beforght voor al te nemen acht

Wat eerftmael dit verloop heeft in het huys gebracht.

Siet ! wij fe lieden felfs verklaren wel te weten

Dat felden goede vrou wort van den man gefmeten

,

Dat feldeneenigh man fijn leet met handen wreeckt,

Ten fy de vrouwe wrockt ofmet de tonge fteeckt.

Ghy 5 fift dan u gcmoet , en weeght u vorigh fpreken

,

En lbo door u bedrijfde man is afgeweken

Van dat de reden ey ft j ó betert u gebreck

,

En maeckt op fijn gtbiet ce buygen uwen neck.

Maer eerft gaet tot den Heer , en n eyght uw teere leden

,

Doch klimt met uwen geeft en oftert u gebeden

,

Bid met een mnigh hert , dat vrede met verdragh

Voortaen in uwen geeft haerwooning houden magïi.

Koomt dan tot uwen vrient , te rechter uyr getreden

,

En legh t hem op de borft de gronden van de reden ;

En , foo ghy fijnen geeft in goede pofen vint

,

Soo hangt hem aen het oor tot ghy het hertew int.

Voor al weeft noy t geneyght u handen uyt te fteken

,

Om even metgewelt u leet te komen wreken ;

En fchoon u Ael ofHeyl met onbedachten fin

Dit blaefen in het oor , en krachtigh beelden in

,

Schoon , ick en weet niet wie , u fchijnt te willen leercn

Deflagen van de man met flagenaftekeeren

,

O, foojemy gelooft , bedwingt u rechter-hant,

Sy is van echte min een heyligh onder- pant.

Ghy , vechtenjonge vrou 1 't is buyten alle reden

,

En tegen u beroep , en alle goede feden

,

Ey lieve weeft geruft , en laet het woelen dacr

,

De vuyften van den man die wegen u te fwaer.

Siet , als een teere vinck met vogel-lijm gevangen

Blijft in hettayeflijm met hare veeren hangen

,

Indienf ' haer leden rept , en gins en weder treckt

,

Soowortfe van de gom noch des te meer bevleckt.

Gelooft 'et ,jonge vrou , het onverduldigh woelen

En doet u maer te meer het ongeluck gevoelen

,

Aldieeendonderflaghofblixemmydenwil

Die fygc laegh genoegh , en fwyge vorder ftil.

Ghy roept hier tegen aen , dat fchoppen , nepen , flagcn

,

Niet alsmetongedult vanu en fijnte dragen;

Maer denckt, al wort de vrou vertreden van den man,

Dat haer , oock even dat , ten goede dienen kan.

Befiet , hoe menigh menfch wort in het lijfgefneden,

Wort met een vinnigh nat gewreven in de leden

,

Wort aen het vlees gebrant, en op het been gefchrapt,

En door een vuylen dranck geduerigh uyt-getapt

:

En al noch tot behulp . deGod die onfe wonden
En vuy Ie puy ften kent , tot in de diepe gronden

,

Gaet dickmaelharttewerck ontrent een leelickfeer,

Ghy, lijd , ó lieve , lijd de plaefter van den Heer.

Offchoon u duyfter oogh niet recht en weet te mereken.

WatGod door u verdriet befloten heeft te wercken

;

Noch toont geen onverduit dooruwe droeve ftem

,

Maerjfo ghy rufte foeckt. verwacht en klaeght 'et hem.

In fpijt van alle fpijt j leert even harde (lagen

,

Leert fchande, leert gewelt oock fonder morren dragen

;

En pleegtgeen ander wraek als door een droeve traen,

Jae gaet dan uwen vrient oock des te foeter aen.

Doet als het hof-Camil dat > met de voet getreden

,

Rieckt beter als het plagh. ghy , fuyckert uwe reden

Oock in het bitter felfs , en weeft geduerigh foet j

Dat fal den fmyter fij n een vyer in fijn gemoet.
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En lact geen wreede fucht in uwen boefem fwellen

,

En laet u reyne fiel niet van den wrevel quellen

;

Ten is geen fedighert , geen ware Chriften borft

,

Dieinnigh leyten wrockt, en nae de wraecke dorft.

Toont geen verfworen aerr , geen ingekanckert w^fen

,

Geen vuylen etterpuyft , uyt feilen haet gerefen

,

Geeft fegen uyt den mont wanneer hy leelick fmaet , d

En fpreeckt ook enckel heyl wanneer hy vinnig flaet. ^

lek weet dat ons gebot gaet hooger als de reden

,

Gaet vorder als de kracht van uwe teere leden;

Maer weet des niettemin , foo ghy een Chriften fijt

,

Datjae een Chriften hert is boven alle fpijt.

Weet dat de groote God is machtigh u te ftijven

,

Is machtigh alle quaet van uwen hals te drijven

,

,,0 ! die met reyne fucht op hem alleen betrout

,

,)Wort door het leet gefterckt, en in verdriet gebout-

Al is u man geneyght tot veelderley gebreken

,

Vermijt u niettemin van tegen hem te fteken -,

Ten ftaet u geenüns yry , door onbedachtewaen

,

Te woeden in den geiêft om tegen hem te gaen.

De vrouwe moet den man , en hy het wijfbeminnen

,

Niet om 'k en weet niet wat in leden ofte finnen j

Maer om des Heeren wil , enomdefoetewet
Waer op het echte paer te famen is gefet

:

Want anders foo de menfch , wanner hy komt te trou-

wen,
Wilfijngeftrecktegunftopfriflche leden bouwen

,

Ofopeen wacker oogh , ofop een hoogh verftant

,

Soo wort die vafte knoop niet als een loflen bant

:

Eylaes! in dat geval foo konnen oude dagen,

Druck , koorts , én ander leet , u fteunfel neder-jagen

,

En fie 1 1 daer is de fiel tot in de doot bedroeft

,

Juyftalshetnietigh vlees den meeften trooft behoeft.

Maer fo men poogt het oogh van menfchen afte drayen.

En met den hemel felfs fijn herte trachtte payep

,

Dan ftaet de liefde vaft. „het is de befte leer

„Oock in het hooghfteleet , te ruften in den Heer.

Doch foo des niettemin hier iemant mochte vragen

,

Hoe lang een echte vrou dit pack behoort te dragen

,

Eer fy het bitter leet moet brengen aen den dagh

,

Ofby een trouwen vrient haer lijden klagen magh

;

Ontfangt een kort bericht. Ick raede niet te klappen

Aen iemant wie het fy , als nae verfchcyde trappen

;

Eerft dient 'er tot den man , en voor den Heer ge-

fchreyt,

Eerft dient 'er al gedaen dat voren is gefeyt

:

Soo dit u niet en helpt , maer valt gelijck verloren

,

En dat fij n felle fucht is harder als te voren

,

Soo berft ten leften uyt door uwe droeve ftem

,

En roept oock ander volck tot rechters overhem.

Siet als men eenigh feer met fap van eyge kruyden

Niet overwinnen kan , foo haelt men vreemde luyden

:

Men fiet dat flechte falfop verfche wonden paft

,

Maer kancker in het vlees wort harder aengetaft.

Indien u oyt ontmoet foo boofen aert van faecken

Die binnen u bedrijfniet recht en fijn temaecken

,

Ofdat fich eenigh man foo buyten reden draeght

Dat, naer een lang gedult, u lijdendientgeklaeghtj

a Ga've Qodt dat de 'vrouive hier, en alle Chriftenen elders , in fmaetheyt x.ijndi

met den Afofld i Corinth. 4. 13. mochten Jeggen : Ah wy Jchandelijcken aeri-

gejproken worden, foofegenen wy; als wy ver'volght ri>orden,J'oo verdragen tey ; alt

roy gelajiert vorden,Joo bidden tty.

b Twee broeders met den anderen in gefchilgevallen xijnde , {gelijck Homerut

'verhaelt Iliad. 24 ) riep Euclides (jxn van de felvv) my moet dit en dat overkomen

fooickmy aenu met en wreke ; en het moet my {Jprack daer op de tweede^ niet Wel

gaen,foo ick u 7net feetigheydt niet tot redenen en hrenge : Enfet daer opfijnjlaens'

voets de broeders verfoent :fio vtelvermagh eengott woort tegen esngramgemoet.

Siet hier van Plutarch. au traJfl . de la Colere.
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Ghy macckt noch evenwel in u verdriet te myden
Tc roepen tot behulp een vrient van uwer fydcn ,

G.iet tot fijn cygcn volck , enaen lijn naefte bloet

,

Gaettot fijn vader felfs , en opent u gemoet.
TJ ma.' in dit geval en heeft hem niet te belgen

,

Maer fal met beter hert uw klachten ncder-fwelgen

,

Dan ofghy fijn gcbreck en uwcs herten gront

Een vrient van uwe ftam gingt leggen in den mont.
Maer foo het kor fel hooft u niet en laet te plagen

,

Soo ftreckt u vorder uyt , en gaet lot uwc magen j

Laet die met fij n gcflacht te famen henen gaen
Om hem ,mctgroorercrnll, de tucht te raden aen.

En foo oock defe plicht behoorlickaengedreven

Hem echter niet en brengt toteenigh beter leven -,

Soo taft hem nacrder aen , en ftelt voor aen te werck
De hoeders van het volck , de herders van de kerck

}

Laet die hem fijn gcbreck met diere woorden feggen

,

En even Godes vloeck hem op den boefcm leggen

,

Laet dreygen eeuwigh leet , en dringen op de wet

,

En neemt tot u behulp meer als een huys-gebet.

Waer henen mijn vernuft ? fal ick de vrouwen leeren

Van hacr gefelfchap gaen , en tot de Rechters keeren ?

God geve dat de fmaet van foo een vreemde flagh

Geen wijf,geenechte man ten deele vallen magh.
Men vint 'er evenwel die , mits haer twiftigh leven

,

Geheele lieden deur een quaet exempel geven

;

Des koomt haer ftuer bcley t ten lellen aen de Wet

,

Die fcheyt hetgrilligh paer van tafelen van bed :

Een ieder neemt het fijn', en gaet byfonder woonen

,

De dochters by de vrou , de vader met de foonen

,

Siet daer het weerde bont van alle glans berooft ;

Een vrouwe fonderman , een lichaem fonder hooft.

Dit moet het echte paer, gelijckeenkancker.fchroomen,

E n noyt de boofe fucht foo verre laten koomen

;

Men fegge watmcn wil 't en is geen Chriften aert

Te fcheyden van 't gefin wanneermen is gepaert. a

,,Daer is een groot behulp tot alle groote quaden

,

„Oock dan wanneer de menfchm'et druck is overladen}

3,Want als de ganfche fiel met lijden is gevult

,

, ,Dan is 't den beften trooft te lijden met gedult. ^

Ghy , wilt in dit geval niet om de menfchen dolen,

Maer fegt in u gemoet } God heeft 'et foo bevolen

:

Wantals een Chriften -hert hjtinnighhuys verdriet,

Hy fiet een flaende macht die niemant anders fiet : c

Hy fiet den goeden Godin fijne boofe dagen

,

En hjtfe met gedult , en leertle willigh dragen -,

Jae fuyght oock foeten trooft uyt alle tegenfpoet

,

En weet dat hem het quaet ten goede dienen moet. d
Ghy , die u wcttighdeel hebteenmaeluytgekoren

,

En trouwe met behulp voor eeuwigh aengefworen ,

Waerom befwijcktuwjonft,waerom verdrietigh leet.

En tegen alle recht, en tegen uwen eet ?

't Is eenmael tijts genoegh van difch en bed te fcheyden

,

Als u de bleecke doot fal in de plaetfe leyden

Daer niemant fpijs en nut ; als u de ftrenge wet
Sal leggen in het graf, het enge made-bed,

, jWie kan tot fij ncnGodop vaften gront genaken

,

„Die met fijn echte deel geen vrede weet te maken ?

,,Wie kan des Heerenbroot fichbrenge aen denmont>
„Die aen fijn eygen vlees fijn tafel niet enjont?

Gewis het innigh hert fal u gcduerigh wroegen

}

Ten fy ghy wederom uw handen pooght te voegen

}

a Viict. au 7 commandem. tit. Si les pcrfonncs pcuvent &c.
b /;; magti'S mails mtigtium rtmcaiiim eji p.iti. SeJiic-

c 2 S.im 16 II.

</Rom. 8. iS. Ktcejjinitif ntn alhiii ffngitm tj}, qti.vn 'jtUe quodi^fti agit,

Idim.

Of fooghy niet en paft op defen weerden bant

,

Soo is u befte deel met y Iers afgcbrant.

Ten fy dan u gemoet verncme vafte gronden

,

En dat men in der daet heeft dickmael onder-vonden
Dat u de wreethey t ftelt in vreefe van de doot

,

Soo fcheyt u nimmermeer van uwen bed-genoot.

Geen wonde-meefter brant , geen fnijter in de leden

,

Geen fetter beenen af als op gewifle reden

,

En noyt , voor dat hy merkt dat kruy t , noch wortel

baet,

Maer dat het ftege feer de kunft te boven gaet.

lek wenfte datde Wet noyt paer en wilde fcheyden

,

Noyt haer geduchte machten ftelde tufithen beyden

,

Danalshethuys-gewoelenonvcrfoenden haet

Nu kanckert in het mergh , en buyten hope ftaet. e

lek wenfte dat het volck haer noyt en het geluften

Of tafel op haer felfs ofleger uyt te ruften,

Voor dat aen alle kant wat tot de ruft behoeft

Ten vollen isbetracht en menighmael beproeft, ƒ
Leeft, echtelieden , leeft als twee gepaerdefchapen,

Totdat het aertfche deel fal in deraerden flapen

;

De man is met de vrou als water en als wijn

,

Dat recht vermengelt is kan noyt gefcheydcn fijn. g
Doch in het tegendeel fijn wederom te ftraften

,

Die uyt een malle fucht haer vrouwe liffelaffen

,

Die fonder onderfcheyt , en buyten alle maet

,

Betoonen voor het volck een felfaem ongelaet.

Daer fijn verwijfde mans die niet en willen fmaecken

,

Oflieffte moet 'et eer ft met haeren monde raecken

}

Die nimmer uyt en gaen , en niet en willen doen
Als naer eentufle-lonck, en meteen minne-foen. h

Daer fijnder in het landt die op de ftrate mallen

,

En , ick en weet niet wat , voor al de weerelt ral len

,

Die dragen aen het lijf, als voor een heyligh pant

,

Een lint, eenhayre-fnoer, een vrouwe koufle-bant.

,,Wat is doch van de raenfch ? die quade flagen mijden

,

„Die fietmen menighmael in tegen-feylen glijden :

De maet is wonder goet ,en hier , en overal

,

Ghy mint, o foetejeught , maer echter niet te mal.

Gaet drincktvan uwe beeck , en pluckt van uwe rofen

,

Maer wilt in reyne tucht uw hinde lieve-kofen

;

En al te rechter tijt ; want vreught en huys-verdriet

En diene niet gepleeght , dan als hetniemant fiet.

Maer , ó vervloeckte daet ! ó fchuym van alle plagen J

Men hoort van ouden tijt , en oock in onfc dagen

,

Als dat 'er vrouwen fijn , van foo een ftouten aert

,

Die mannen onderftaen te grijpen in den baert

.

e E.v diffidio eï^• r'txis domefik'ii cenjuges qtiond thoriim ér menf/tm, ttlam mutttt

confejifu noujiintfeparandi , Jïmodo Chrijiiamjïnt ; feddebent reconciliari aefift^

mutui firre. Viret. ad 7 fraaptdecahgi. NilnUnüniu tarnen Ji tavta eji "mri

favitia,ut mulieri trepidnnti iwiipoJJït/iifficierisfeatritafpr^JIari, xc dijfiditfepejji

cohakitart7narittJineperkulovitie,ftpitrandHt)icfl matrimonium quoad thorum ac

tncjijhm , 7ie deterim covtingat. Praf. Everhard. conf. iii\.num. 30. jtec illudeum

Scripturapugnxre
, fed& apudChriJlianosJer'vitri debere , tradit Melanth. in lot.

de Conjug.Art. de Divort.fropterftevitiam, vettefcia é^ inJïdiasfruBas vitte étc.

(Si dephrat^adeo fevit'je Ji( 'virut kfafloriiin adynovituf non de/tnatfurertt

Cb- domejiicje Ecclepainvocationcm turbtt,0' uxorem traBetita crudeliter,ut vit4

in periculo fit, ceriè magijiratut imperia coercendus ejl,qui nonfolum vitamperfon*
innocent! s titeri debet,jed ettan. ejut eonfiientite confulere , neJraBa dolore ó' indi-

gviitione tandem abjiciat invecationem , aut aliqaidinjujlèfaciat. PhilipMelanth.

in loc. deconjiig. Art. de divortiispropter fawiam. Schneyder. tit. de nupt.paru

^.verf.cjutejtnt ca-.tf.divortn.ntim- t^. Alii tarnen hic tokrantiam tantimi Ó'
conniventiam effe debere , non feparationem ajferwit. vide Foelie. Bidenbraeh.itt

tradat. de cauf. Matrim

.

g Le mariage cll (comme difoitThemiflius Platonicien) une meflanee , qui

doit eftre de toutentoiit, comme du vi* Sc du 1 'eau, qui aflcmblez une fois , ne
fc peu vent jamais plus feparcr.

h Seneca e>- ex ipfo Hierovytnui viri eujnfd.itn tnagni mentionemfacit , qui nijl

alternis taBmn labiiscibum nonfiimebat, qui uxorisfafcia peBtu coUigabat , éf '•»

funBo qriidem hora ab ea abc/Je poteraty origo quidem amoris honej?a,fed magnitu-

do deformis ; nihil interefl qiihn ex hovejld cauf.i qutt infanixt. l'xn eti»m tbU3*i
mtnii nomen eJl. Dcutcr. 4i.Prov. 5.
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V «. u
Dichaerenover-heermetvuyften komen tergen

,

En als een vollen krijgh met hooge woorden \ ergen

,

Die met de nagels ielfs , jae met een felle tant

Verfcheuren echte trou , en haren fokten bant. a

[ckbidde, mijn vernuft, laerdefenionfters blijven.

Mij n handt die fchrickt 'er afjcn weygert iet te fchrijven

,

Mijn penne fluy t haer op , haer edel nat ver \ rielt

,

Het fchijntdataldekunfthaerin de fchrick verheft.

Eenwoortdan , fonder meer. heeftiemant^efe \ lagen,

Die moet geen vrouwen naem in onfe landen dragen

}

Want die foobyfterverr'is buyten haeren p icht,

Enisgecnechtevrou,maer eereen helle-wicht,

Een fufter van de peft , die , uy t de nacht geboren

,

Set door een bolle ftem , en met een feilen horen

,

De fteden in gefchil , het lant in enckel bloet

,

Gehaet van Pluto felfs , en al het hels gebroet.

1 dat geen helle maen , geen fonne meer en fchijne

,

O I dat het edel lichr , en alle glans verdwij ne,

O I dat 'er niet ( en fter , niereen vergulde ftrael

En blincke voor het wij fofviy t den hemel dael.

O I dat het luftigh vyer v'het f/ men tracht re koken

,

Daer dit gedrogl te woc nt, cf dar men pocgnt te ftoken,

Ten dienfte van het huy s) niet fy als encKe! damp

,

Niet als een vuylemiit , en ongef )nde ramp.

1 dat het klare nat van alle ioete ft;oumcn

,

O ! dat het aerdigh groen van aLe fchcont bromen
Verdrooge voor het fpoock j ó ! dat 'er niec blom

En rij Ie daer het gaet , ofuyt 'eraerden kom.

O l dat de ftuere vorft het ganfche wout verfenge

,

Soo dat het treurighvelt geen roosjen voort en brenge

Ten lufte van het ocgh -, ten eynde niemant weet

Van iet dat luftigh is , al waer het over tréet.

Waerom foo v eel gefey t ? laet alderhande dingen

Het wijfte fpijte hjn , en in het aeniicht fpringen

,

Op datfe weten magh dat lucht , vyer , water,lant

,

lae dat den hemel felfs is tegen haer gekant.

Doch , boven alle twift , en alle quade ftreken

,

Soo wort de man voor al met yver aengefteken

Wanneer een dertel wijf, volongefondeluft

,

Verkeerde minne piecghren vreemde lippen kuft.

Ey l laet een echte vrou tot alle tijt gtdencken

Haer eere voor te ftaen , haer eere niet tt krencken

;

. ,, Het befte dat de bruy t ten echte brengen kan
„Is yver in detucht , en liefde tot den man.

Een die fich hier vergeet , die ftort in alle fchanden

,

Sy quetft haer eygen felfs , en alle diere panden

,

Sy quetft haer eygen vleys , haer eer, ea eerbaer root,

Sy quetft j tot aen het hert , haer eygen bed-genoot.

Sy doet de reyne tucht uyt haeren huy fe vluchten

,

Sy baert een vreemt gebroet van onbekende vruchten

,

Sy maeckt dat wettigh erfwort gualick uytgdeylt

,

En dat een vader felfs in fijn geflachte feyltj

Sy breeckt de weerde trou en alle vafte banden

,

Sy treet als met de voet het recht van alle landen

,

Sy fchent het reyne bed en haren dieren eet

,

Sy brant haer in de fiel een ecuwigh herten-leet j

Sy doet het ganfche lant van haeren handel fpreken

,

Sy laet haervuyle dragt op alle ftraten leken

,

Sy maeckt een eerlick man tot fchimp en enckel fpot

,

En, dat het fwacrfte weeght,fy ftinckt voor haren God,
Wat dient 'er noch gefeytr het fchuym van allefonden,

Van alle flim bejagh , van alle boofe vonden

,

Het flijm van alle vuyl , de grouwel vander hel

,

En al wat leelick hiet , is in het overfpel.

a Hoptnf. mfummn üt. de lure jur. §. qumnodo cenfetur. 'verf.fedcummetU!)
tradit,^ qutritHr mHltat ojfe fxminuf ^ti£ virts verie ravf. i menflra
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!
die haer eens beklat met defe vUyle fmètten j

En kan haer leven oyt haer eere weder fetten -,

Soo haeft als haerejeught maer eens en is gemeyn j

Geen zee , met al haer nat, en maecktfe weder reyn.

Alwou foodanigh wijfmet uytgeftreckte leden

Haer eeuwigh in den' dienft van haeren man hefteden >

En treuren alle tijt met innigh fiel-berou

,

Nochmiftfe niettemin de gronden van de trou.

Alwou foodanigh wijfoock hondert dooden fterven ]

lae lijfen yderhd in ftucken laeten kerven

,

Ten goede van de man , de draght van haeren fchoot

Die kleeft , die kleeft haer aen , tot in de bleecke dcot.

Al wie haer jonfte droegh , ofoyt te voren kenden

,

Die fullen met een walgh hatr oogen omme-wenden t

Env'ijckenvanhaeraf,alsvandeboo*ppeftj

Dus maeckt , dat reyne fucht in uv. en boefem veft.

Bewaert met alle forgh de bloem van uwe jaren

,

Geen ding dat lichter plcckt als uwe teere waren j

U jeug '~ t moet niet alleen niet geyl , ofdertel fijn

,

Maer fchromen voor de naem , enfchricken van de

fchiin.

God heeft in grooten crnft getoont in oude tijdert

,

Dat hy in echte trou geen fchandew ilde lijden j

Want foo een dertel wijfbedroogh haer bed genoot

M en dreefhaerm der yl met fteenen nae de doot. ^

En om tot aller tijdt te worden ondervonden

,

Ofdoor verkeerde luft een vrouwe was gefchonden.
Soo wert 'er op een nieu geftelt een yver-wet

,

Soo wert 'er op een nieu een off^er ingefet j

Een offer , vol gevaers , voor alle fnoodew ijven

,

Een ofter , fonder noot , voer alle reyne lijven

,

Een offer voor de tucht , en voor het echte bed

,

Een oftèr fonder reuck 3 een ofer fonder ver , c

Een ofter van den Heer. als eenigh quaet vermoeden
Begüfte naere forgh in iemant aen tevoeden

,

De man , uyt du geval , bequam dan volle macht»

Dat flux daerophet wijfvoorGode werd gebracht:

Daer quam de priefter aen , en girg v oor eer(t ontbinden

Al wat eenjonge vrou plaghom het hooft te winden

,

De fpangen van het hay r , met al het omme-werck

,

t n ftelde dan het wijfte midden in de kerck.

Daer ftontfe treurighheen , de tranen op de wangen

,

En liet vooral het volck de vlechten neder hangen

,

Dat was genocgh gefeyt -, Siet wijf ! hier ftaeje naeckt

.

Voor Hem , die voor denman de vrouwe heeft ge-*

maeckt.

Hier was dan feker bad vermengt met oiFer-affchen

,

Geheylight voor het volck, om Ikh daer in te waflx:hen,flJ

Hier trat de priefter toe , en fchepte bitter nat

,

N iet in een gulde fchael , maer in een aerden vat

:

Noch liet hy van de vloer het ftofte faemen brengen

,

En ging het onder een en met het water mengen

,

Daer fchrecfhy dan een vloekjdieluydcwonder ftraf.

En goot 'er waterop en wies de letters af;

En als hy dit beflagh te faemen had gebrouwen

,

Een felfaem mengel-moes voor alle kiefe vrouwen

,

So fprak hy tot het wijfj Nu komt hiervoor den Heer,

Cftot een eeuwigh leet , oftot uw grooter eer j

Indien u reynejeught haer noyt en lier befmetten

,

Soo fal het bitter nat u geenfins konnen letten j

i Deuter. » 2 . i 1 . Levit. i o. i ó.

fNum. 5. i8. Men falder geen oly op gitten noch rvieroock of leggen) wntithet

is eenyiier-offer.

d Eenige mepten dat de Priejier dit maternam uyt het metalen hant'vat , dae*

fiacgh voor de Priejlers ttater in hexaaen aert,gelijck defeflaetfeveeltijtsfióvort

vytgekyt : andere^ dat het zy geioeeji 'van het -tnater vermengt met ajfchenvan dè

roede iice}fiiiervan£ewaeght wort Num. 19.1. iiideCaladTfrteceft,
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Ghy fult , oock nae den dronck , bevrijt van alle pijn

,

Bequamer tot de vrucht, en liever vrouwe fijn. a

Maer lbo ghy buyten afuw vrouwelicke deelen

Hebt door onguere lult aen vreemde laeten ftreelen,

Ofdatuwgeylefchootoneerlickopenllaet,

Voor fnoode linckerny , en overfpeligh faet j

Soo weet dat u geheym fal even nu vervuylen

,

En vloeyen alle tijt van duyfent etrer-buylen

,

Sal fmorcn in de ftanck , en fmelten in de dracht

,

Tot dat u nietigh vlees ter aerden wort gebracht.

Hier op foo moeft het wijfdan feggen voor de lieden

,

Al wat depriefterfeyt jdatlateGod gelchieden>

En daerop tratfe toe , en even, tot befluyt

,

Soo greepfe naer het vat , en dronck het water uyt.

Ten leet als geenen tijt, indien haergeyle leden

By iemant van het volck oyt waeren afgereden

,

Haer buyck fwol by fter op , haer digie werd verrot

,

En fy van Honden aen een openbare fpot.

Maer was het lichaem rey n , en noyt haer'jeven-dagen

Een boeve toegewijt , een linckeropgedragen

,

So kreeg haer' gave fchoot geen hinder vanden vloek,

Maer was door al het lant een eere van den doeck.

Befiet , het eygen natop eene wijs gefchoncken

,

Op eene wijs gemengt , en in het lijfgedroneken

,

Bragt op den ftaenden voet ontrent een vrouwe

fchoot

Ofkracht van nieuwe vrucht j ofnepen van de doot.

God toonde met der daet dat alderhande faecken

,

Die man , en echte vrouw , en haere kamer raecken

,

Sijn aen den hemel felfs ten hooghften lief-getal

;

En dienen by het volck gefuyvert boven al.

In diefte , woecker , moort , en diergelijcke fonden

En werd geen ftrenge vlocck , geen bitter nat gevonden

}

Dit fcliaem onderfoeck en was maeringefet

Tot rufte van den man , en voor het echte bed.

Godlietde weerelt fiendat alleboofeftuypen,

Die uyt een dertel ooghtot in hethertefiuypen

,

Verwecken aen de vrou een kancker in hetbloet

,

En maeckenhacren fchoot tot vuylenetter-vloet.

't Is waer , het yver-nat en wort in onfe dagen

,

Geen vrouwen ingeperft j hoewelde mannen klagen}

a Inditn hettDijfovfchuliii^h was , foo en bleeffeniet alleevgefont , maer werd
oock vruchthaer. ïd'valet diÜo in origwali , Seminifcaiitur Semine; peut in ofpofitt

diliumfuttiSemen diffluere, ubimulier injiirilitaie contabefcit. Calvd. Ue.

Maer weet des niettemin datGod oock heden leeft.

En nuj en alle tijt , gelijcke krachten heeft.

Hy liet tot in de borft , tot midden in de nieren

,

Hy fiet tot in het hert , en waer de finnen fwieren

,

. Hy fietvan alle kant wat in de duyfter nacht

Wort over al gedaen , wort over al gedacht.

Hy is totheden toe van onbevleckter oogen

,

Hy wil geen vuyl bejagh in eenigh huys gedoogen

,

En fchoon hy fomtijts duit de voncken van den brant,

Hy ftraft te fijner tijt , en datmet fwaerder hant.

Vermijt dan defe peft , vermijt haer eerfte gronden,

Vermijt het dertel oogh , en alle vuyle monden

}

, jSy heeft haer goeden naem in eenigh deel verkleent,

„ Die maer het vragen duit , en die het oore leent.

Een vogel van der zee vermaert aen alle fyden

,

Halcyon by het volck genaemt in oude tyden

,

Dient hier bedacht te fijn, ten goede van de trou.

Op datfe wefen mocht een fpiegel voor de vrou

.

Het dier weet fijnen neft foo konftighop te maecken

,

Dat niemant , wie het fy , daer in en weet te raecken

,

De meeuwe , met dewulp jcn al het zee-gefpuys

,

Vint ftaeg, hoe nacuw het loert, een toegefloten huys.

De zee met haeren ftroom , en wat 'er plagh te vlieten

,

En weet haer filtigh nat niet in den neft te fchieten >

Men vint 'er niet een gat , jae niet een enge fcheur

,

Geenyferkander in, geen ftaelengaet'erdeur.

Het manne-dier alleen dat vint den ingang open

;

Dat fit 'er op en fpeelt , dat koomt 'erin gekropen,

Dat vint daer fijn gemack , en alle foete vreught.

En draeght fijn gaeytjen op fijn onbevlecktejeught

:

Een woort ,| en datgenoegh. lek wenfche dat de vrou-

wen

Juy ftop gelijeken voet haerkamers wilden bouwen

,

En dat haer ftil geheym, haer teerebinne-veft ,

En floot en open ging gelijck Alcyons nefl:.

M aer , die het eerbaer root wil in de vrouwe ftijven

,

En magh geen vuyl bejagh of quade kiften drijven

,

, ,Geen fpijt die aen de vrou meer in herte knacght

,

„ Als dat een dertel man fijn vreughde buyten draegt.^

Hoe dickmael is het wijf van haere trou gevallen

,

Om dat een weeligh man oneerlick dorfte mallen

!

b Rtffe lajliniamts, ob adtilterium, inquit-^rn've! immicitiit oriuntur, ciim nihil

eafias magn exa^eret , cjuamjt in contemptumfniim rnarituscum imfudicis mulit-

T^fu co7i'vtrfari deftthindatur, l. conftnfu. C. deRepiid.
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1 Hoe dickmael is het wijfin quade luft verhit

,

Om dat een wechgh man een vreemden acker fpit I

t Is onrecht volle macht te geven aen de mannen

,

Haer vrouwen afte gaen en uyt 'et huys te bannen

,

' Oock fchoon die weeligh lijn en uytter-maten ftout

,

Ten fy de klager felfs fijn plichten onderhout.

Al heeft de man gefagh op huys en huys-kateylen

,

K och heeft hy geene macht fij n leden ayt te deylen ;

' N och heefi hy geene macht ontrent fijn eygen lijf,

Maer is in dat geval gebonden aen het wijf.

'tls onrechtaendenmanfijn weelde vry te '.aten.

En hart te willen fij n ontrent de broofe vaten

;

•>5«: aer vint meneenigh recht van ongclijcken aert,

Daer twee met eenen bant te famen fijn gepaert ? 4

Getroude , tot befluyt , laet buyte- lullen vaeren

,

En treft het rechte wit van uwe groenejaren j

Maeckt niet alleen het bed , maer alle vreugt gemeen,

En mengt u foetejeught ten vollen onder een.

Dan 't is 3 na mijn begrijp , nu lang genoegh gefproken

Hoe dat de wrange twiftdientafte fijn gebroken

Ten ingang van de trou. nu tot 'et huys-beflagh

,

Op dat oock daer het wijf haer regels vinden magh.

Om dan door ons gedicht hier dieper in te treden

,

Ten dienfte van het.huys , en alle goede fedcn j

Soo raed ick dat het wijfhaer immers niet en ftcot

,

Wanneer een eerlickman by v/ijlengaften noot.

Het wijt-beroemde beek Diane van Ephefcn

Was van een vreemden aert , en van een fclfaem wefen

,

Sy toonde ftuer gelaet , en fcheen geweldigh gram

,

Wanneerder eenigh men (ch in haeren tempel quam
j

Maer als men naderhant fich weder ging bereyden

Om uyt 'ethoogh verwelfvan haer palleys te fchcyden

,

Soo gaffe blyder fchijn als fy te voren plach ,

Want die te rugge ging die krecgh een foeten lach.

Al was Dianamaeght(gelijck de lieden praten)

Sy heeft des niettemin veel dochters na-gelaten j

Wat is 'er menigh wijf, die nieten is gepaft

Als met den rug alleen van haeren buyte-gaft ?

Wat is 'er menigh wijftot fuer tefien genegen

,

Indienfe by geval eens vrienden heefr gekregen ?

Hoe menigh is 'er bly en ftelt haer vlytigh aen

Wanneer de gaft vertreckt, en als de vrienden gaen ?

Het ftaet geweldig honts , en is mitsdien te niyden

,

Geen vrientaen fijnen dis, geen gaft te konnenlyden> h

Weeft gaft-vryjonge vrou , het is een foete deugt.

Die uwen plicht betaemt en uwen vrient verheugt.

Doetweljnau-hertighvokk, niet flechts aen eyge ma-
gen. .

Maer fiet aen vreemde felfs uw jonfte toe te dragen ;

Lceii hierop Godes woort j een gaft te nemen in

Is dickmael aen den weert bedegen tot gewin.

Het is een wijs beleyt j en van gewiflen fegen

,

Het i$ een nutte vont , al fchijnt 'et ongelegen

,

S/ch tot een tafel-vrient te kiefen eenig m.an

,

Die voor u goet onthael niet weder geven kan.
Een die fijn tafel deckt aen lieden van vermogen

,

Wort over-hant genoot , en weder aengetogen j

Maer die behoeftig volck uyt reyne hefde fpijft

,

Die gaet den rechten wech die na den hemel wij ft

:

Die leyt hem fchatten op , die noy t en konnen rotten

,

Koy t aesiijn voor de wornijnoyt voetfel aen dcmotteni

a Hac etntrainlquum Cmonem Bapio attributumEfiJl- cdjim^h. l. r.9. t^'^ide

Bezavi traa.de Divort. & Rffud.ftl. 164, &fiq-
b Senen^ijs-mildtfi vtan Joie» dt lieden , cii feggtn hy zy een eerlick man , en

f.i!^ is eengoeden rcrm , maer -van eeniirtckeniiilfen Jpreecktde ganjchejladt
q-i-~.et , eit men feyt 'er recht aenySfT.^l. l8 tzlsaenRahitiloCi. 1. Suna?ni'

tijche J Reguni4. 8. JJ/.{/;>ijLuc. jo, Lydi^h^- 16. 15 PrifcilU A(t. i8. 3.

En of hem fchoon de gaft niet wederom onthaelt

,

Hy wort 'er van den Heer met woecker afbetaelt.

Men leeft , hoe dcfe deught oock by de wilde luyden , (

Die maer en fijn gcvoet met wortels en met kruyden

,

Wort uyt een gulle fucht met alle vlijt betracht

,

lae dat haer enge kluys op vreemde gaften wacht.
En fiet ; by ons , eylaes , foo facht en wel gefeten

,

Daerwort die weerde plicht meeft overal vergeten:
Wie is 'er inhet lant die vreemde , fonder geit

,

Of huyft in fijn bevang, ofaen de tafel ï\ck ?

M eeft al ons vroux^e -volck is al te feer genegen
Eenfinnighhuys gepronck in alle ding te plegen

,

En hier van is de feyl , dat fchicr een yder fchroomt

Dat haer ofvrient ofgaft van buyten overkoomt

:

*t Is net , maer fonder nut , fijn huys alfoo te vieren

,

'tlsbetertotgebruyckde kamers op te eieren;

O moeder van het huys.maeckt datje minderdweyIr,

Maer datje meerder geeft , en milder omme-deylt.

Maer boven alle ding foo dienen aengenomen
Die van u man genoot raet hem ten eten komen

;

Want fooje fijnen gaft niet met beleefchey t dient

,

Soo quelje fijnen geeft , foo quersj e fijnen vrient.

Ick kennevreemdewijfs, die fonder ftuere vlagen

Geen vrient aen haren difch,geen gaft en konnen dragcnj

Het fchijnt als ofhet volck , dat aen haer tafeleet

,

. Met tanden e venftaegh haer in het herte beet.

Ick hoore menighmael van defen handel fpreken

,

En hoe fich hier de mans met groote koften wreken >

Eenftaeltjen dient de kunft te brengen aen dendagh.
Op dat 'et aen dejeught een fpiegel wefen magh j

Op dat eenjongevrou met handen mochte taften

Hoe quahckdat'ct voeghtte midden in de gaften

Te grollen op den man > op datfe naderhant
Mocht houden in den toom haer grilligh onverftant.

Een map van blyden aert en van beleefde feden
Had onlanx fijnen vrient by hem te gaft gebeden

,

Een vrient van grooten naem,een welbekenden vricntj

Gewoon tot bly gelaet , en wel te fijn gedient.

So haeft de gaft verfchijnt, de weertkomthem gemoeté.
De weertkomt fij né vnent met heufchewoordé groeten?

Hy leyt hem in den hof, tot dat 'er wort gefeyt :

Mijn Heer, als't u belieft ; de tafel is bereyt.

De weert , niet onbcwuft van op een hoofs te leven

,

Laet eerft aen fijnen gaft het rieckend water geven, !

Hy bied hem infgelijcx het fchoonfte van den dwaelj
(Befiet den eerften trap van fijn beleeft onthael. )

Noch ftelt hy voorts te werck beleefde tafel-wetten

,

En gaet foo heven vrient ter hooghfterplaetfefettcn ;

Doen fontmen om de vrou, maer die en quam 'er nicti

Hoewel de goede man haer dickmael roepen liet.

Hier uyt beflooc de gaft , en vry niet fonder reden

,

Dat hy maer ftucx-gewijs ter maeltijt was gebeden

:

Offchoon een gaft geniet de gunfte van de weert

,

Wat baet 'et als het v. ijffit tteurigh aen den heer t ?

Hoewel van alle kant veel maeghden en veel knechten
Verfchijnen aen den difch met'alderley gerechten

,

't Is voor een eerlij ck man maer fpijt en enckel kruys ,

Indien hy nieten fiet de vrouwe van het huys.

Een van de kinders fprack den fegen voor den eten.
De gaft wortop een nieu eens willekoom geheten

;

Daerop ontfluyt de weert fijn vrient de fervièt

Te voren noch gebruyckt , en daerom niet te net.

Dat fpeet den goeden man , en wilde dat het meyifeti

Sou by de vrouwegaen en ander lyWaet eyffen j
c Lofpi Rujpagetis mercatores adfefeferegrè -venientes Uhenter excipiunt , quit

in tuguriolts fuis cumuxoribm rtlinqutmt , Ó'>fJ(Ve'ifltimi abemt.GUaginus iri

defcri^t.MofceviéC.
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Maer fchoon hy veel gebood , eybes hy taftc mis >

, jWat baet een vlytigh man als 'c w ij feen luermuy 1 is ?

Doen riep menom de koft ; die quam ten lange leften

,

Maer 't is geweldigh blaeu al wat 'er is ten bellen

:

Geen vet ontrent de fop , geen boter op de vis.

, ,Wat bact een vlytigh man als 't wijfeen luermuy 1 is?

De weert , die alle ding wou met de mont verichooncn

,

Rjep dickmael dit en gint , om Hj n gefagh te toonen

,

Riepjbrcng hier fpek en moes breng ey ers vers en nis,

„Wat baet een vlytigh man als 't wijfeen fuermuylis?

Daer quam niet voor den dagjdes gingt 'er op een kijven,

De^ll riep evcn-ftacgh ; lek bidde laet 'et blijven j

lek w eet . ghy meynt'et wel j des ben ick wel gcv/is.

„Wat baet een vlytigh man als 'tw ijfeen fuermuyl is ?

Men fchonck 'er geenen wijn,des riep de weert te felderj

Maer fchoon hy deftigh fprak.dc wijn bleefin de kelder:

Ten lellen quam 'er v/at, maer ros . en met te fris.

,,Wat baet een vlytig manals 't wijfcen fuermuyl is?

Daer fit de man cnkijcktmettweebelchaemde kaken j

Hy berft van enckel fpijt , onfeker wat te maken

,

O wijfvan vilfen aert , en tay gelijck een wds i

,,Wat baet een vlytigh man als't wijfeen fuermuylis?

Ten leften quam de vrou ; daer is 'et al bedorven

,

De gaft die lit en fweet , de weert geheel beftorven

,

Het wijffaghbijfter grauw , de roe lagh inde pis.

.,Wat baet een vlytigh man als 't wijfeen fuermuyl is?.

De man die brengt 'et haer , fy fet de glafen neder ,

En, wat hy bidden magh, fy brengt 'et niemant weder ^

. Dit m.aeckte w ederom een nieuwe fteurenis

:

j,W~atbaet eenvlytig man als 't wijfeen fuermuylis?

Lief, brengt 'et onfen vrient -, en drinckt u wel-gevallcn>

Syjfteegh gelijck een muykbeweeght haer niet met allen>

Haer vinger fchijnt bepeckt , en houd gehjck een klis.

7, AVat baet een vlytigh man als 't wijfeen fuermu)lis?

De gaft wenfcht onderwijl te fijn in verre landen,

Al wat hyHutten fou dat hangt hem aen de tanden

,

Dat kleeft hem aen de mont gelijck een frans vernis.

„Wat baet een vlytigh man als 't wijfeen fuermuyl is?

O maeltijt fonder vreught 1 wie fou niet liever vaften

Als met een karigh wijf te fitten by de gaften? ,

Geen fpijs ofdratick en fmacckt aen foo een vilfen dis.

„Wat baet een vlytigh man als 't wijfeen fuermuyl is?

Fy vin een karigh \vijf, en van haer bitter muylen

,

lek wou mijn leven lang , ick wou my liever Ichuylen

By draken in het bos , by padden in het hs.

jjWat baet een vlytigh manals't W'ijfeen fuermuylis?

In defen tullen-val was onfe gaft gedreven

,

Terwijlen man en-wijfvaft over tafel keven

;

Ten leften , als de vrient geen beter trooft en kreegh,

Soo feyd' hy,goeden dag, en maekt hem uyt de weeg.

'tls droevigh aen te fien , dat onbefcheyde wijven

,

Oock in het opcnbaer met haer gefclfchap kijven

:

siN iet dat een cerbaer menfch lbo 'm de fiele knaeght

,

j. Als dat het echte paer niet over een en draeght.

Al ftont van alle kant u tafel overladen

Metfpijfefiae dckunft gebackenen gebraden

,

Met aerdigh fuykcr-wcrck , met alderhande wijn,

Daerman en vrouwe kijft , hoe kandèr Vreughde ftjni

Hetwas van ftonden aen van yder een geweten, '

;

Hoe eerlick haer het wijfin defen had gequeten j

Des wertfc door hét lant en over al vermaert

En van een nortfe kop , en van een vilfen aert.

De mannaedefentijt, omditgebreckteftraften,

Gact daer men heeft de kunft van beter op te fchaffen

,

Gaet daer een rafle kóck en vlugge boden fijn

,

En daer het ninimernieer en hapert aen den wijn >

U w E.

Gaet daer men niet en mort, hoe lang de gaften blijven,'

Gact daer men veerdig tapt , en niet en laet te fchrij ven

,

Gact daerdc vrouwe lacht,wanneer men luftigh teert,"

En prijft een ruymen weert, hoewel hy dappcri'checrr.

Het Ichip moet op het fant , ofaen de klippen drijven

,

Als ichipper en piloot haer Hellen om te kijven : a

\< anneer het echte paer is tegen een gekant

,

Soo ftoot haer gantfch beilagh als op een harde ftrant.

Maer dit is op een Zeeuws , en daer bcfchcyde mannen
Den vrede van het huys niet foecken uyt te bannen :

Maer elders , als het wijfin dcfe parten fiaet

,

Daer kieft een korfcl hooft by wijlen harder raet.

Laeft , daer ick was gefcheept met Ibete reys-gefellen
*

Hoord' ick by fcker quanteen vreemde greep vertellen

,

In Schotlant , lbo het fcheen , in verfchc dact gefchiec'

Aen iemant hem bekent , gelijck hy fich geliet. J

Een Ridder met 'er woon op feker ftot gefeten

,

Had vrienden aengeibcht om daer te koomcn eten
>

Hy feythet fijn gemacl, op dat dejonge vrou

Wat tot de maeltijt dient ter eeren fch icken fou.

Het wijfiprack uyt de montjtcn quam haer nier gelegen:

En ,wat dejoncker maeckt ,fy laet haer niet bewegen -,

HyTpreekt.hy fwijgt een wijfhy gaet haer wederaer^

Sy hoort 'et altemael , m aer laet 'et ongedaen.

Hy vleyt, 't is fonder vrucht> hy vloeckt,'t is al verloren j

Hy dreyght ingrotenernft , fy laet haerniet bekoren ;

Dan fpreeckt hy weder (acht, dati meteen hart getier,

Sy ftaer gelijck een rots , en acht 'et niet een fier.

Ten leften koomt 'er uyt: Waertoe vergeeffchelaften
j

Ick weet , die gecken noot heeftjae gew ifle gaften

:

Ghy fpiltmijns vaders erf , en quift mijn ouders goeti

En wat heb ick 'er van, als datickfilaven moet ?

Oock fijn wy defen daghjuyft befighom te waflïen

,

Wiekan in dit gewoelop uwe llempers paften ?

Voormy , ick ben gefint geen hant daer aen te flaen :
^.

Hier op foo ftrijcktfe deur, en laet denJoncker ftacn.

De man krijgt hevig bloetjdoch, fonder haer te krencker,

Soo t reet hy nae den hof , en gaet hem wat bedencken

,

Daer blijft hy lange tijt , tot dat hy is gekoelt

,

En geenontftelde lucht meer in denboefem voelt.

Hy reept een van de knechts, en feyt met fachte reden,

Tfa,wackeralseenman, fpoet uwe rappe leden j

Haeltuythetnaeftedorpeen goede Chiairgijn

,

En feght hem dat de reys wel falvergolden fijn.

Dejongen loopt 'er heen , en brengt in korte ftonden

Den man by fij nen heer , om wien hy was gefonden

;

DeRidder roept hem toe, hout my den meefterdacir

lek faihem mijn bevel haeftmaeckenopenbaer. , ^

Daer gaet hy wederom het wijfter preuve ftellen j -

Maer fy doet anders niet als hem geduerigh quellen

:

Hy dr.n , met koelen moet , 't is ,feyt hy , nu de tijt

Dat ) ck u loon betael , gelijck ghyweerdigh fijt. f

Hy taft haer foetjens aen,maer heeft een vuyft verheverf,

En op haer flincken arm een vollenflagh gegeven

Wat hoogcr als het lid. de pijp die gafeen krack

,

Als ofmenmet geweiteen hout in ftucken brak. .^

Daer fchreuwt de gramme vrou ; maer fict i haer leden

hangen

,

Eylaes, een bleycke verw beflaet haer gantfche wangen.

De man ftaet ongemoeyt en roept den meefter in ,
'

Siet quant, hier is te doen, koompaft-opö gewin; -

Mc-vrouw is wel gewent iet aen het lijfte breken

,

Dus moet ick uwe kunft tot haerendicnft befpreken i \

nihllotninm naVijaBatadmnus ilUt^a Cuin rvir ir "xor demi difentjunt

,

lf>omeur , qHfmcnm^ubirnasor adverfut^
'mi!. i6. tnprim^m EpiJ. adCirin:'a. ii.

Cuin vir& uxor demi difentiunt , nihdomiwu navijaaata nomus uuaf

, qii^mciim^ubervator adverfutproi-^dire^imudifenrit. Chrjfcji.lt*^

. z(t. tnPnm^7r.Epi'i.adCirin:'a. ii.
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lek vinde daerom goet dat icku dit betacl,

En efter boven dien , noch voor een ander mael.

,:^y greep van flonden acn een hant vol goude ftucken,

|in feyde , meeftcr lan, het moet u welgelucken,

i
Houd daer, en doet uwerck. degaftdie nam het geit,

En heeft met alle vlijt de breuck in een geftelt.

5iet daer een vreemden flagh , en dat van weder-fljden,

Wie kand er Tonder fchrick foo felle vlagen hjden ? ^

O al te fchotfchen treek 1 ó wreet , en hart bednj f I

O al te rouwen man ! en al te ftegen wijf I

't Is bcyde fonderflot, dat defeluyden deden,
't Is bujtfen alle recht, en tegen al Ie reden

,

Vermijt u, fedigh man , van foo een ftrengc tucht -,

Vermijt u jonge vrou , van foo ten ftcge fucht.

Dan hier dient acngemerckt of , als de boden waflen , a

Het wijfheeft eenigh rechtom niet -te moeten paflen

Op iemant die de man ten eten heeft gebraght

,

Dan , ofoock daer de man behout fijn oudeniaght:
Verklaert u mijn vernuft, om kort hier in te fprcken

,

Geen w ijfen heeft de maghtom oyt te mogen (leken
Oftegen haeren man, oftegen fijnen gart >

Sy moet hun vlytigh fijn , oock als het qua'ijck paft.

Maer, defcnonverle'r, foolcert de wijfereden
Dathier met onderfcheyt is dienftigh in getreden;
Ten ftaet niet alle tijt te plegen by den man
Al wathet vinnigh recht hem immer geven kan.

Daer fijn in alle ding , daer fijn befcheyde palen,
Daer over echte fucht geen luft en heeft te dwalen

;

Ghy , weeft m u geiin niet al te ftrengen heer

,

Buyght lieve,buygt de boog, maer fpantfe niet te feet.

Hoort, foo daer eenigh vncnt van buyten is gekomen

,

Die juy ft om defen tijt hoeft waer te fijn genomen >

Dien meyn ick , dat de man met reden nooden magh,
Al woelt het ganfchgefin in eenigh huys-beflagh.

Maer foo de gaften fijn van uwe nae-gebueren

,

En woonen in de ftadt , of onder haere nuieren

,

Soo datje t'allertijtujonftetoonen kont,
Stelt dan het nooden uyt tot op een ander ftont.

De wafch heeft op de vrou een wonder groot vermogen,
Haer breyn is dan geroert , haer geeften opgetogen j

„En die aen eenigh werckfijn ganfche finnen bint,
„Indien hy wort geftoort , foo wort hy ongefint.

Schoon lijwaet is een fchat van ieder een geprefen

,

Leert man om dit juweel een weynigh lijdfaem wefen

;

Al hebj' ontrent de wafch geen dienft van u gefin

,

Het koomt u naderhant , het koomt u weder in

.

Maer fchoon ick heb geklaeght van al te deune vrouwen.
Die voor de vrienden felfs het broot gefloten houwen

;

Noch fijnder evenwel die, als men gaften noot,
Haer geven in de pracht met al te ruymen fchoot.

Wanneer vrouWeeldekoomt de rijcke landen ftreelen/
Strax wort 'er overdaet verfprey t in alle deelen

;

Men wort terftont gewaer dat haer de gulle pracht
Voor eerft ter neder fet ontrent de vroiiwe-dracht

:

Sy koomt des niettemin rot in de kamers lincken,
Endoet'etaltemael gelijckecnfpicgelbhncken

jMen wnjft aen alle kant.mé boent 'k en weet niet hoc,
Banck, tafels . al het hout, tot aen de trappen tor.

I^och is'et niet genceghi fy leert de mcnfchen bralicn

,

tn met geftreckte forgh op hacre buycken paflen
Sy leert hoe dat de kunft ,en hoe een nituvx e vont
Sal locken tot de luft een fmakeloofen mont.

a
'^;:"'r"'7*;-^^"^*''''''''''/^^f/r^^f'^'>'«cr</««>/^,rri,/,V- Ah het wijf

iruyck r.%,t"i° S "'3" "'"' """ eo« woon. M«*r '; /ehe ( cis vtni hti rnij-

D Luxttt ofes ft qumr.
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Het lant wortoverheert van alle vreemde wijfeii,

De menfchen aengeleyt tot onbekende fpijfen j

Dat nieuw is , wort gewilt ; hxt oude wort gelaecktj
t n niet, als dat men niet en kan bekomen, fmaeckt.

Uyt defen tafel -pronck en overtoUigh mallen
Is menigh hoogh gemoet met fchande neer gevallen j

Is menigh huys berooft, oock van het befie pant.
En door een ftillenvloeck gedreven uyt 'et lant

Befiet des Heeren woort , vraeght alle wijfe mannen,
Vraegt die op hoog beleyt haer ganfche finnen fpannen,
Ghy fult door haer bericht in volle daet verftaen,

Dat om den overdaet de rijcken onder gaen.

Leeft al den ouden tijt , leeft hedendaeghfcheboecken,
Siet wie de hnckers fijn die nieuwe dingen foecken

;

Let wieder voetfel geeft tot oproer in het lant,

Tot twift,enmuytery,ena!lemis-verftantj
Ghy fult m korter ftont ten vollen ondervinden
Datflempers, quiftighvolck, endiehetalverflindeji,

Sij njae het vuyl gcfpuys dat op een ander loert

,

Dat vreemde rancken broet, en landen omme-roert:
Hierom plagh menigh vorft op ditgebreck te letten

,

En ftelde voor het volck geftrenge tafel-wetten j

Men vint in menigh rijck met regels afgepaelt

,

Hoe dat een yder gaft behoort te fijnonthaelt! c

Hier weei t men vreemt gewas,en daer uytheemfe vifien.

En elders moet de jeught gegoten fuyckermiflen;
Doch wat men ftelt te werck , of achter rugge laet

,

Het befte dis-gebot, dat is de middel-maet. d
\ Is waer , dat in het reek van onfe Nederlanden
Geen menfchen is gepraemt met enge tafel-banden

,

Doch foo men elders teert , gelijck als Zeelant doet,
Ick fegge dat de wet hiermede fpreken moet.

Ghy hebtgeduchte maght,oock als de Machten fwijgen.
Ghy vaders van het huis,laet pracht en hoogmoet fijgen 5

Het is een eerlick huys, dat op fijn eygewec
Verkeerde rancken weert , en goede regels k^,

Maeckt op u eygen hant , en binnen uwe deuren

,

Een matigh keucken-recht en alle goede keuren

,

Laet mate , laet befcheyt op uwe tafel ftaen

,

N iet dwaefelieden pracht , of fotte vrouwe waen.
Ick hoorde lefteen vrient van defen handel fpreken

,

Diemaeckte groot beklag van duyfent huys-gebreken
i

Het fcheen dat fijn gemoet met alle feylen vocht

,

En fteir ick hier te boeck , of't iemant fmaken mocht.
„By veeldcrleybeflagh, dat wijfe heden ftraften,

„Soo fttir ick ( fprack de man) als noodigh afte fchaffcn
,

,
Het fuycker

,
dat men dient nae dat men is ver.'aet

,

„Recht lock-aes tot deluft, envoordenover-daet.
„Wat koomt 'er overal gebortelt uytter weelden
„Oofchuisraetjhuifen felfs,mans,vrouwen,grote beeldt

,,Van alderhande wilt ; en wat en is 'er niet

,

,Van dat men op de mart , ofin de winckels fiet ?

„Ey wat een felfaem tuygh ! geftooft, gereckt, geblafen,
„Bedot, begaet, begomt ; ach poppen voor de dwafen I

, Ach pefte voor de beurs , en korten fonder eer I

„Tenisnauaengedift, en fiet 1 't en isn iet meer.
.sFeniedtrralt'erin; en, diehennietcn ichamen,
„Vergaren over Iwop geheele iuycker-kramen

,

chiRcgm CafteO^ , Neapolitano , VevHo ,Gcm,en^ , & Noribtrg^funt etii,t,t
h»(tie Ug-ei Jii?Hpru,ni^. de quibus •vid.Richter. axiom. Polit. lo;. Belold Politic
lib. 1. cjp. 2.

J j •
•

d gW Thucydides de Athemenfilm, dr mfiraübus iddiBum -velirn : Eleganres
f.m.,^, led CH,n p.trcimmi,; ph,Ufopk,mur, fedfme rnoüitié. hpide 3ernardJEpifi
ce cura& re^.m rafamil. F.ugulam liug.ne cum burfa , & ^ide c«jus ^dvcca-
tuiex,Jt,y.J^pms,fedno„ lemfer,pro hurJaJenteMia jertS. «amgttlaafeBwnibiu
frobat, &jtc tel}ibusnonjuratU;buyJa evidenterprobat,jam arca ac celiarie evti-
(uatd. TiiJic mnh judisof cimtritguLm , <]umid<i avaritin ligat burj'am.
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„En gaen ten leften heen met buycken vol gebraft,

, ,En des al niettemin met fchorcls vol getad;

„Siet dacr het gantfchc nut van uwe diere beten,

„De tafel is geleeght, en niemant heeft gegeten

;

,,Voorwaer'tisEgels wcrckte flockenals eenvraetj

.jEnkoft te dragen mee,oock als men henen gact.

jjGedenckt bcgerigh oogh, dat vrienden en u magen

,,Ten eten fijngenoot, ennietomwcchtedragen:

„Het is van over lang een onbeleefde gaft,

„ Die met een vollen buyck noch in de Ichotel taft,

3, Het is een oude wet, gefproten uy t de reden,

„Datiemant, alshyreyll, maghinden wijngaert treden,

„Mag pluckcn voor den mont een rijpen druyven takj

, , Maer niemant ftaet 'et vry te plucken voor de fack.

„Dit leert van eerften afde tcere jonckheyt fnoepen,

,,En om 'k en weet niet wat geheele dagen roepen

;

„Des koomt ons menigh leet van wegen dit gebruyck,

,, Dekoortfenaenhethert, de wormen in den buyck.

„ Tck wenfte dat het volck ditonhey 1 wilde ftuytcn,

j.Endiencnboom-gewas, en aengenaeme fruyten,

j.Gefchencken van het velt, en van des Heeren gunft,

, ,Die met haer aerdigh waes gaen boven alle kunft.

,,Ick wenfte dat het volck vercierde gantfche tafels

, , Met eygen huys-geback, van ftruyven en van wafels,

„Met room, en witte faen, met toerten uyt den hof,

, ,Dat ware minder koft, en even meerder lof.

„lek weet dat menigh vraet fal tegen onfe reden

„Veel brengen aen den dag, en vreemde ranken fmeden,

,,Maer efter is de pracht van dcfen overdaet

„Aen goedefielen leet aen wij fe lieden fmaet.

,, Hoe ! fal een grilligh hooft tot nadeel van de feden

,,Vermogen nieu bejagh te brengen in de fteden ?

„En lal een fedigh hert niet mogen fonder fchanC

„De tucht te voeren in ten dienfte van het lant ?

, ,Ey lieve laet het volck, laet alle fpotters gecken,

,,En laet u gants bedrijftot goede feden ftrecken

;

„Stelt u na reden aen, en geenfinsnade luft

:

,jWat is van fchamperjock ? doet wel, en fijt geruft.

Dus verre fprack de man. Hier maen' ick alle vrouwen

Hier op, met rijpe forgh, eens raet te willen houwen >

Let watdenóirboireyft, en fchrijftuw punten uyt,

Enmaekteen ftaets-gewijseen dienftighuysbefluyt.

Maer, defen onverlet, leert met de keucken moeyen.

Leert wat de hoeve fent, ofwat 'er van de koeyen

Ofvan denboomgaert komt, beleyden aen den heert.

Ten dienfte van den gaft, ten nutte van den weert. a.

Leert alle groen gewas op uwe tafel brengen,

't Is kunfte nae den aert dat wel te konnen mengen

;

Maecktkoecken uytten hofjdoch niet van alle kruyt,

Maer kieft 'er met befcheyt de befte foorten uyt. b

Leert hoemen fomer-fruy t kan voor de winter fparen,

Leert hoemen aerd-gewas in pekel fal bewaren.

Leert hoemenjonge vlier moet fulten in de Mey,

En hoemen winnen moet het amper que-geley

:

Leert hoemen toerten bakt van druyven jperfen, krieken.

Van hoppe, van latou, pottage voor de fiecken,

Van room ofverfche kees; leert hoc een gecftigh koek

Tot goede fmaccke brengt een rauwen artifock.

Leert braden na den eyfch, leert ficden en het ftoven ?

Leert fruyten in de pan, en backen in den oven,
a SUt het Keiickenbteck oilangs'tiytgegevfn hy Anthoiiis M^gyrm ; een l>e<fuaem

Tverck 'voor »Ue huys-moeders , en alle anJere htick-vrotiweii , die haer tp den keuc-

kenhandelviUen Ueren verfiacnSiet mede de Mife-fchans -van D.Petrut Hondins.

b liUn vint in I'r/inekrijek en Italten frefcUjcke Edellieden , diefelfs haer werck

tnaecken van faladen en andere kruyt-gerechten te plucken , tn nae den aerdt der

kruyden onder een te mengen; daer in men Jjier te lande vry watJloffigh is , wacr
uyt oock fomwijlenongemackcnfiingejlen , mits dat'creenige hindcrUcke krityden

voor roede , dooronervarentheyt,gepluckttnindcgrtenkoeckengtbackaij!jn , dt

mtnfchen eenplagt tn het lijfaten.

\'erluftight uwen vrient met eygen huys-geback,

Dat is u kleyne koft, en even groot gemack.

Niet datmet eygen hantditjuyttemoctgefchiedcn.

Het dient, op dat de vrou te beter magh gebieden

;

Een die met recht en weet den gront van haer bedrijf,

Is ftaegh een flappe gans, en noyt een handigh wijfj

Het ftaet de vrouwen toe te trachten om te weten,

Hoe koek, en keucken-mey t haer quyten aen her eren

;

, ,Offchoon het klein beflag veel aé het mcyflcn ftacti

, ,Noch moet de vrouwe fien al wat 'er omme-gaet.

Sy dient, met rijpe forgh, haer boden aen te wijlen

Hoe dat men nae den eyfch een vrient behoort te fpijfen
$

't Is noodigh dat de vrou haer maeghden openbaerc

En wat 'er dient genut , en wat 'er dicnr gefpaert.

Ghy moeders zijt bedacht u dochters op te trecken,

Op datfe,daer het dient , voor vrouwen mogen ftreckéj

Maekt dat het ganfch gefin, tot aen dejoncxftc meyt»
Magh voelen haer veritant, en vinden haer beley t.

Is u een fchoone jeught te famen opgewaflen,

Geeft ieder haren tijtom op het huys te pallen.

Geeft ieder haren keer om aen de mart te gaen.

En leertfe door het doen de keucken gade flaen.

En ghy, óteeremaeght, leert, even voordejaren,
,

Leert wat het huys verey ft, oock eerje komt te paren >

Leert alle rijp bcleyt, oock in ujongen tijt.

Leert wijfen moeder fijn, terwijlghy vrijfter^ijt.

Veracht de keucken niet > veel hooghgebore \ rouwen
Die hebben defen plichtgewilligh onderhouwen, c

Hoe menigh edel wijfheeft vooreen lufligh man
Iet dathem wel beviel gebacken in de pan

!

Veracht de keucken niet; oock wijt-beroemde mannen
Die hebben aen den heert de finnen ingefpannen.

Die hebben onderftaen en vifch, en alle vleyfch.

Te fieden na de mact, te braden nae den eyfch

;

Die hebben alle moes, en alle boom-gewaflen,

Gewefen aen het volck de maege toe te paften,

Niet op een wilden bof, offoo het vallen mocht,
Maer naer het jaer-getijd', en reden van de locht.

't En is geen flechte kunft, met onderfchey t te weten
En wat 'er dient gemijt, en w at 'er dient gegeten,

Want die hier recht bewuft enw el ervaren fijn,

Diewordenmet'ertijt haer eygen medecijn.

Wat heeft 'er menigh wijf,door on verftandigh koockciij

Een goede beet vermorft, en alle luft gebroken ?

Een ander wederom die koeftert haren weert

Met, ick en weet niet wat , door konfte van den heert.

Veel konnen fonder koft een fchotel fpijfc maecken.

En doen een moes-gerecht aen vyfe monden fmaeckenj

Men vint 'er die terftont, oock als het niet en paft.

Onthalen met vermaeck een onverwachten gaft.

Wel aen dan foetejeught, leert nutte tafel vonden

En voor een kloecke maegh, en voor de fwacke monden.

Dat maeckt eenjonge vrou de vrienden aengenaem.

Dat maeckt eenjonge vrou vooral het huysbequaem.

Maer wacht des niettemin van op de klap te raecken.

En by het fchamper volck u naem bekent te maecken

Door eenighnieu gerecht, ofongewoone vont.

Ten lufte van het oogh, ofvan een geyle mont.

U namen door de ftadt hierin te laten fpellen

Salby een fedigh hertu lofin twijfel ftellen j

c Ludov. Vives in lih. de Chrifl. foem verhaelt veel exempelen van groote vrtu-

ven de keucken verftaen enfdjsgeocffcnt hcbbetide, gelijik de Schrift oock desvctt

Ze-aacght. Clarijfitnos & maximi Jiomini^ircs , deOhfoniis & reCiilinariaJcT*'

jft.fc ntminidttbium efl ; inter anticfuos ejl CatQ, Varro , Cohtmella, Calius Apichitt
'

intertitvos Platina qui de honeftavthptate, deratione vilfuf, de modo vivendit

de vatura rerum ir arte denique ipfd coquendi decem libris «ccuratijfuni éfdifii*

egit.
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Alwathiernieus ontftaet (foo menig man gelooft)

Koomtuyteen weeligh hert , ofuyt een dertel hoofc.

*k En wil niet dat het volck fal op de keucken palfen

Ten lufte van het vleys , ofom te keren braden j

lek wil maerdat het wijfde gaven van den Heer

Sal koken op de maet , en rechten met der eer.

„Te nutten goede koft , en dat in rechter maten

,

„Te fchaffen na den eyfch , is ieder toegelaten -,

Hebt maer geduerigh acht te loven uwen Godt

,

En hangt niet al te fcer de finnen acn de pot.

Die fonder ovcrdaet fijn tafel weet te decken

,

Het fal hem tot vermaeck en frilTe leden ftrecken

;

Want die voor fijnen God een reynemaeltijt doet

,

Wort aen her lijf gefterckt ,en in de fiel gevoed. ^

Doch fchoon ofmenighmael de vrouwen haer vergeten

En plegen overdaecontrenthetprachtigheren

,

jNoch blijckt 'et dat de mans hier even fchuldig fijn j

Indien niet aen de koft , ten minden in den wijn.

Hoe fiet men menigmael , hoe fiet men lieve gaften

Door wcldaet hmdcr doen,dcor vrienïj chap overlaften,

Doorheusheytingevaer , door gvmftefc hier gedoot

,

Door blyfchapm verdriet, door noodenindennoot?

Men laet een groorcplas in diepe koppen ichinckenj

Men moet 'erop een Prins , ofip etnKonink drinckenj

Voor aldoch op het heyl van onfen vryen ftant,

Enfiet! ditishetvolckgelijckeendwi ge'ant. b

Daer is geen feggen aen , ten baet geen tegenfpivken

,

Het is een ftale wet , en daerom niet te breken

,

De wij n moet uyt 'et glas en wort 'et niet gedaen

,

Het moet dan (fo hetfchijnt) de landen quahkgaen.

Noch is 'et niet genoegh j men laet de deuren fluyten,

Men hout degaftenop,ennicmantkanderbuyren

,

Al is de maeg gepaey t ,menhitfetotdendorft

,

Men brengt 'er rauwe vis , ofheet-gekruyde worft.

In plaetfe van de mont in rechte maet te laven

,

Soo lij ede wijn gewelt . de vrienden worden flavenj

Ey wat een lelfaem ding! waer toe gedwongen drank?

Oflaet de vrienden t'huys , of laetfe buyten dwanck

.

Wy woonen, foo hetfchijnt , in vry-gevochte landen

;

En leven envenwel in enge tafel-banden

:

Wie maer een eerlick man eens fpijft aen fijnen dis

,

Die meynt dat hy een heer van lijne vryhc)f is.

Waertoeeen vrientgepraemt metdei'egroo'^e hacken,

Die niet de maegh alleen, maer al de leden fwacken?

Ghy toeft hem aen het hjf, maerquetlt hem aen den

geeft,

Hy quam gelijk een menfch, hy gaetgelijckeen beeft.

Waerom het edel nat foo quiftigh uytgegoten ?

Wae rom u foete vreughr met fotte pij n befloten ?

W^atGods dienft kan het lij n te drinken fonder dorft?

Ey I foo ghy fegen ey ft , foo bid vooruwen Verft.

Vermijt doch uwen vrient van reden afte leyden

,

Want door befcheyt te doen foo wort men onbefchey-

dcn;

Ge ronthe)t macckt gewis de menfchen ongefoat

,

Wannecrïc met de wijn koomt vloeyen in de mont. e

a Voluptaf q-iiimit!temperimtes ex 'jnrietatecihofum , lih'iMneJ!ex titilUt'ione

fermn 'jenereariimptrcipiunt, mala ejl ó" rejicienda. At 'tUa voluptas <jU£ exeonti-

nentiii viBus,<^ ex üs rebus qu<K natura humana appetit, tritur ,etiam a fnpien-

tihusprobatur ; -nee uUus tam Jiupidus , Ó" afenjibas ob fanUitatem Ó" tetrkam

vitam , alienus , qui non 'velcorpore , vel animo aliqua perfiindatur 'volitptate » Jt

in -jiliu mediacritatem , mide bona valetudo oritur j retinuerit. Plat. in pr^fatiotu

Bb.de ho7ieft. -voluptat.

b Damnant hunc morem P^rj; us ad Htfeée 7.5. Gualter. in Hojeam Homil. 1 1

.

J^fdelajt.érjur.l-b^ cap. t^. Mathaief. lib. de bibendo fupra f.initatern ^ &
de calïcefoporis. loh. Eljwigh. difput. polit- 10. thejï. i?. nam- 8. Germtnia (/••

guit) indiget Cgjifiri quiprohibeat ne ultra fatietatem {ritu certe mfanda) quis

iiberecQgatur.

C D. BaCIiusinHom.dcEbriente tmfrimnofiriféfculitidamujfimdéfcribit

:

En beek geen menfchen in dat oyt des Heeren fegen

Door glaién is verweckt, door rafen is gekregen;

Defondenfijnvan outsdegronden vanverdriet:

Ghy, drinckt maer tot vermaeckjen dwingt de vrien-

den niet;

Laet u beleefde gunft , laet uwe maeltijt ftrecken

Om tot een reyne vreught de vrienden op te wecken

;

Doet wel aen uwen gaft , het is een oude wet

,

Maer wild 'er lemanrgaen, en doet hem geen belet.

Ghy moet aen uwen difch u befte vrienden toeven ''

Doorreden, door gefprek, en niet door grootc fchroe-

Het is de befte weert die vrienden onderhout, (ven;

N iet met een diep gelas , maer door een foete kout.

Godt heeft en foeten dranck en fpijfe laten waflen

,

Om in gefettemaet u toe te mogen paficn •

Ghy daerom , watje nut oftot den monde keert

,

Siet datje met den geeft den milden Schepper eert. .

Danckt vry den grooten God , ö vr)'e Nederlanden

,

Van fijn geftreckte gunft , en uwe njcke ftranden j

Wat naer of verre waft , wat uyt der aerden grc)eyt>

Dat koomt u met de zee ter have.a in gevloeyt.

God is gelijck de fon , die duyfent gulde ftralen

Laet van den hemel afop uwefteden dalen ,

Wat oyt aen hoornen hing , ofop de velden ftont

,

Dat wort u van den Heer gefteken in den mont.

Men vint hier in het lant geen nioft ofrijpe wijnen

,

Gelijck men elders do^tdaer heeter ftralen fchijneni

En des al niettemin foo hcefr u gantfche kuft

Van moften wils genotgh , van wijnen volle luft i

Al wacdeNcckergeeft, alwardeFranfchedalen j

Al wat Madera fent , het fpeelt in uwe fchalen

;

Al waer in eenigh lant een rypedruy ve berft,

Daer wort, tot u behoef , een fegen uytgeperft.

Men packt in u bevang geehblaeuwe tonne-vygen

,

Sy küomen evenwel op uwe tafel fijgen

,

God heeft den Spangiaert felfs als in de borft geprent

Dar hy na dit geweft de befte fruyten fent.

Wat ly t 'er menigh volck des fomers heetd vlagen

,

Om aen dit verre lant fij n vruchten op te dragen ?

Hier is geen fuycker-riet , dat in de dalen waft

,

En noch wort hier dejeught met fu) cker overhft.

Het Indifch rijck gewas de peper , tbely , noten

,

Wort hier , gelijck het graen , op folders uytgegoten

;

Men pluckt hier geen kanneehgeen ander edelkruyt.

Wy deelen 't evenwel met gantfche fchepen uyt.

in certiminepotandi , 'vafirtim ordir.c j ac ojlentr.tione j conviviorum apparatu ,

niinijhorum obfequiis , deinde po:,itione prcce.iente , inquit , ee "jeniunt > ut de au-

gnda hac infania eertent , & de ebrietateper ambitionem contendant , cujus au-

"iJorem kgis diabiltitn habent ; viBoria veropramium , peccatum : nam is qui plas

hauferit meri , is pr^caterislaiidatur, is 'viBori.'.m leferti atquéitaglormm in

ignemiiiia captant : interfeje namqiie contcvdiint ac, veltiti injudich aliqtio, defer.-

fitant , qmfimmfermo eorum qua htcfiuut lurpitudmem tmquamjatis expUcet '

Ambrof.deElia&jejiiniocap. 13. Primo, inquit, mmoribiis poculis, yehti

velitaripiigna ,prdluditHr : 'veruni hac mnfihtietatis efifpecies,fed difciplina bi~

bendi , utirritentjstim. ergo , ubi recalere cceperint , majoribuspocalisfervi/rinar-

dejcit. Deinde prccidentcpotu longius ,contentiones di-jerjji ^-/n^nacertamina,

qmsbibendopraceUnt; notagra'vis Jï-quisfefe exatjat. é" hs^c , do;tcc tid menfat

dewniaturjccundas. At ubi con^ummata fuertnt epitU , putcsjam efe Jnrgeri-

dum , tune de integro poturn mftaurant , ^ cum conJiitnmai>eri7it , tur.c inchoa} e

fedicunt; tune deferunturphiaU ,tuncmaximicreteresq!iafl tnftramenta bello-

rum. irc. Idem cap. 14. Nec-votexcufamini , qui'vocatis& amicosemittitis ut

inimicos. q^iid te dekclant damna Jine gratia .? rogas adjucnnditittem, 'vocaf ad

mortem;in'vitas,-idprar.dium,efferre'visadfepulckrum; ciÈos promittis i tor'

me>itairrcgas;'uinnpr,ete/idis,'venenafuff'undif.

Augüftin. Serm. IJl. Majorapoculaproiiidentur ,certa bitendi lege contendi-

tur, quipoterit -vincere, laiidem meretur ex crirriiné. & infra : Etilléqiii tahsefe

'jolunt, miferabiliterfefe excufant , dicentes ingr.itim habeo amicuif. meum,Jt

qiioties ili.im ad convivium "jocavero , pctrim HU quantum '•jol'ierit non dedéro.

At nonfit tibi amiem , qui te Öeo -vult facere immicim ; qui& tüui érfusif ejl

inimicuf ^ficcrte& aliummebria'veris, habebis hominem amicum, habcbis Deum
inimicum ; & ideofapienter confidera,fi jiiflnm fi: , at te a Deo fepctres , dmn '.i

ebriöfis coi:jungis. Adextremum , tu eum noli adjurare, nol: coe_cre ,fed mpotejfj-

te;Biutdimitte,ut, quantumJibipU'.ciierit, bibat ; ut jife inehriarevohent, JoJ

htptreat.
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OfChina m&er alleen en backt de porceleynen

,

t nboutfc menighjacr, gclijck de lieden mcynen,

Mcnvint hier onderwijl de fijnfte lijckewel

Ofby een Ichippcrswijfjofby een boots-gefel.

Al lijn in dcfe kuil geenondcr-acrdfLheflaven

Die koper , y fer , ftael , in diepe kuylen graven

;

Soo woont doch hier het volk dat grooce ilucken giet,

En met een hol metacl door harde mucren Ibhiet.

Al lijn hier in het lant geen lley Ic boom -gewaden

,

Djc tot een hooge mait op groote fchepen paflen -,

Noch iij n hier evenwel meer feylen op de ree

,

Alsoyt een machtigh Vorft had op de ruyme zee.

't Is maer een kliiy te lants dar hier de lieden banen

,

Nochfijn de folders vol , cnbuygen van degranen

;

Men vint hier in het lant maer wey nigh eygen wol

,

Van lakens evenwel lijn alle winckels vol.

Geen dier van ons gewas en draeghc'er fchoone vellen,

Wie kan noch evenwel hier al de bonten tellen ?

H ier is geen rijcke worm , die ons de fyde fpint

,

En waer is 't dacr men meer fluweel en fyde vint ?

Wie kent 'er eenigh gout in onfe kufl: gewaffen ?

Noch vint men even hier veel duyfent rijcke kaffen

:

Men graeft tot heden toe geen tin in dit geweft

,

N och blinckt 'et c\ enwel in dcfe landen beft.

Het fchijnt dat hier het lant falin het water fincken

,

En niemant evenwel en wilder water drinckcn -,

Het water is te fchrael , te killigh op de borft

,

Hier wort het koren drank, het graé is voor den dorft.

Bedenkt dit, Zeeufchejeugt. en weegt 'et in 't byfonderj

Al wat u lant befit , dat is een eygen wonder

;

In alle rijck gewas fijn uwe velden fchrael,

Ghy noch , die niet en hebt, die hebt'etaltemael.

Al wat de werelt vangt , dat valt in onle fuycken j

Geef maer,ó goede God, datwyhetwelgebruycken;
Geeft ons een danckbaer hert , een ingebonden geeft,

Dieuwegunftelieft, en uweftraffevreeft.

Hj k leeft aenenckelftof, en eet gelijck de heeften,

Die n iet in als en eert den Vader van de geeften ,

5,Hetiseenftcen, eenblock, eenongevoelighfwijn,

,, Die met een deufig hooft blijft hangen aen den wijn.

Rijft liooger , Chriften hert , en als de goede gaven
Verdryven uwen dorft , ofuwen honger laven

;

Soo dringt de linnen op , en fcght in u gemoet

,

Wieben ick nietigh menf.h dieGod foo milde voed?

Een \\oort noch tot de viou. En laet u niet beftuy \ en

Of vanhetRinfchenat, ofvandeFranfchedruyven

,

Ofander heetgewaSi maer jals ghy vrienden toeft,

Zijt Ibbcr in di.n drank, fchoon dat 'er iemant fchroeft.

't Ts gantfch een leelik ding dat mans te gulfigh drincken.

En uy t een volle macgh na vuyle dampen ftincken ;

Maci't is een hoofer placg,'tis fchande voor den wijn,

't Isjae de vuylheyt ielfs , dat vrouwen droncken lijn.

De wijn die baenr de wcghtot veelderley gebreken

,

De wijn dic maeckt de rong genegen om te fpreken

,

De wijnbaerthertcn-lcet , en mcnigh ongeval

,

De w ijn te ruym gcnut die maeckt de wij ie mal :

De wijn te veel beftccr ontrent de fv.acke vrouwen

,

««Kan verre boven al den meeften hinder brouwen :

Wel lij r dan niet geneyght tot haeren foetcngeur

,

Eylaes een droncken wijfis maer een open deur.

Ghy wacht , oock even dan , u tot een weligh praten

,

Oftot een lolTe vreughtte veyligh uyt te laten -,

Die fonder mate ralt , is droncken in den fchijn ,

Schoon datlc nieten voelt de dampen van denwijn.

Ick kecre tot den man. Laet u gefellchap weten
Wie dat de lieden lijn die met u konten eten

,

Soomaghenfpijs, cndranck, en tafel fijn gepaft,

Nae mare van de faeck , en weerde van de gaft.

't Is met eenjonge vrou by wijlen foo gelegen

,

Dat fy geen heere-ftraet en kent voor enge ftegcn j

Sy ftruyckelt al te licht , en taft geduerigh mis

,

Om datfe dom , en groen ; of niet geoeftcnt is.

Men vint in dit geval niet felden vreemde flagcn

,

Die fomwijl aen de man tot in het herte knagen >

M en vint 'er wonder veel , en dient 'er by gebrocht

,

Op dat onsjonge vrou haer beter quyten mocht.
Een geeftigh edelman had , om befcheyde reden

,

Een hoogh-gebooren Vorft by hem te gaft gebeden

;

Die quam ontrent de noen met grote fleep \ erfelt

Maer hiet de knechten gaen , met dat 'er was gcbelt.

Hy wasin flechtgewaet en van mis-maeckte leden;

Doch goedigh in der aert , en van beleefde kden

:

De weert en was 'er niet , maer wel lljnjonge vrou

,

Die meynd' hy waer een knecht van een die komé fou.

Sy feythem ; Rap gefel , waer toe het ledigh treden ?

Hier, klooft dit bultigh hout , en oeftent lbo de leden

:

De Vorft feyt niet eéwoort,maer grijptterftót de bijl,

t n geeft hem aen het werck , en kapt een lange wijl.

Hier over koomt de weert met haeften ingetreden

,

En fict dit felfaem ding , onfeker van de reden

,

Onfekcr wat 'er fchuylt in foo een vreemt geval

,

Onfeker wat hy doen , ofwat hy laten fal.

Ten leften berft hy uyt : ó weertfte van den lande

,

Wie doet u dit verdriet , en my de grcote fchande ?

Tot antwoort wcrt gefeyt > mc-vrou heeft uwen gaft

Aen defen block gelet, en met de byl belaft.

Ick drage lieve vrient , en vry niet fonder reden

,

Ickdraegh ('eylaes I ) de ftrafvan mijn wanfchape leden,

Ick drage mijn gebreckmaer draeghetmetgedultj

'k En wijt' het geenc raenfch, het is mijn eygen fchult.

Daer was et al bekaeyt. de vrou is niet te fpreken

,

Maergmg haer inde ftal ofin den hofverftekeni

Haerman bragt wathy mogt tot onfchultaen dé dag,
Maer des al niettemin het bleefeendomme flagh.

Hoort mannen ,deftighvolck,oftrout befette vrouwen.

Ofleertfc nae den eyfch de vrienden onderhouv, en
;

Want een die niet en weet wat u en haer betaemt

,

Maekt dikmaefuwen vrient en haren man befchaemt.

Ten wort u niet geleert tot aller tijt te braflen

,

N och ceuwigh
, jonge vrou , óp uwen mont te paften

:

Weeft fuinig na dé eyfch,en fchaft v.'anneer het dient.

Een fchotel voor een gaft , een bete voor een vrient.

Offchoon u onverhoets eens gaften over quamen

,

Al is de kcucken flecht , j' en hebrje niet re Ichamen j

Doet brengen dat 'er is , al waer het fout en broot

,

Ofanders , ronde koft : een vrient is haeft genoot;

Een vrient is haeftgefpijft, een vrient is haeft te vreden.

Een vrient , een eerlick man , die voegt hem na de redcnj

Een vrient aenllet 'et hert, een vrient.een ware vrient,

• Is dickmael met de wil en fonder koft gedient.

Wat hoefje jjonge vrou ,u teerc jeught te quellen

,

Al hehje niet te veel uw gaften voor te ftellen

;

biet als u fpijs ontbrecckt , foo neemt tot uwer baet

Schoon lywact voor den difch , voor u een bly gelaer-

Neemt acht in dit geval het voor-hooft niettefronlTen ,

Vermorft u fpijfenict gelijck de vuyle flonflcn

;

M ijt pracht in ubeleyt, maer alle dingen net;

Dat is in mijnen iln de befte tafel-wct.

Als t al is by gebracht om uwen gaft te fpijf-n

,

Soo weet ick boven dat noch een gerecht tewijfen

,

Ghy diemet kleyne koft u vrient wilt maecken bly *

Gaet fet 'er op het left u eygen tonge by.
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Alleen een vlytigh oogh doet koude fpijfe fmaecken

,

Dat kan , oock Ibnder koft , de lieden vrolick maecken

;

Waer rechte geeften fijn , daer lecftmen van de kunftj

Waer rechte vrienden fijn,daer leeftmen vande gunft.

Ghy kont de naefte reys uw jonfte beter tooncn

,

En met een ruymerhant het eerfte mael verfi:hoonen ;

Ghy.maekt fiechs dat de koek en dat de tafel fpreeckt

Dat Ibmtijts u de daet , de wille noyt ontbreeckt.

Eer dat ick vorder gae , fiao moet ick hier belaften

Drie dingen aen de weert , drie dmgen aen de gaften

,

Drie dingen aen de vrou , drie dingen aen de knecht,
tn fiet hier is het gros van aUe tafel-recht.

De weert, naer onfen ract, die moer té eerften fchouwen
De gaften aen den difi:h met kracht te willen houwen

j

De gaften tegen meugh te porren tot den dranck

,

De gaften in het huys te fluyten tegen danck.

De gart moet veerdigh lijn , en op fijn ure letten

,

Moet daer de weert gebiet hem neder laten fetten.

Moet in fijn eygen huys befluyten fijnen hont

,

De weert heeft al genoegh aen eenengragen mont.

De vrou moet op den difch en op de keucken paffen

,

Moetlywaeten het tin tereeren laten waflen

,

Moet toonen metter daet , en even met de fchijn ,

Dat haer de gaften lief, en weerde vrienden fijn.

De knechtjcn wieder dienc,moet heus en v'.ytig fchenke,

Moet trachten niemants kleet met ftorten oyt te krenké

,

En dan noch vont het volck in oude tijden goet

,

Dat niemant drinken mag wanneer hy fchenké moet.

Hier ware nu de tijr een regel uyt te fchnj ven

,

Hoe dat eenjonge vrou haer mart-gang heeft te drijven j

En wat 'er voor het huys is noodigh ingebrocht

,

tn wat 'er \ oor het huys IS berer ongekocht.

Doch in dit nieu beflagh en Ifaet ons niet te treden.

Dewijl ick feker houw dat over lang geleden

,

Een dochter defe les ten vollen heeft geleert

,

Doen aiflfe noch ontrent haer moeder heeft verkeert.

Wie oyt een handigh wijfwil voor een man bereyden

,

Diemoetfevanderjeughtinhuysen keucken leyden,

De reek van defe plicht is van een groot beflagh

,

Het koomt van langer hant , en niet op eenen dagh.
Doch foo daer iemant is tot echten ftaet gekomen

,

Die in haer ouders huys niet waer en heeftgenomen
Wat tot het koopen dient} die vange nimmeraen
Alleenen fonder hulp de kramen integaen.

Het ial bequamerfijn haer voor een tij t te paren

Met een die fneger is , en van befetcejaren

,

Die fal haer wijfen aen al wat 'eromme gaet

,

En ft) ven haer bedrijfdoor hare n goeden raet.

Wat hier toe vorder dient, en is niet inde boecken

,

Maer op de roarten felfs , en in de daet te foecken

,

Men wort ten leftenkloeck, enuytter-matenvroet,

Wanneer men neerftigh let hoe dat een ander doet.

Een woort noch evenwel. Veel loopcn achter ftraten

Vol kommerlick gewoel , en befigh uytter-maten

,

£n koopen niettemin , in vleys , en verffe-vis

,

Het flechfte van de banck , het blaufte dat 'er is j

Al om de minfte koft
, gelijck de lieden fcggen

,

Maer neen , befette vrou , leert beter gronden leggen i

Leert cenmae' dcfeks , dat noyt de befte koop

,

Leyt in het minfte geit , of m den meeften hoop.

Is iemant van het volck genegen om te fparen

,

Die koope nimmermeer als van de befte waren j

Het befte , wat het fy , is over al bequaem

,

Ghy , koopt tot aller tij t het befte vande kraem

:

Het fal aen u gefin ten nutte konnen ftrecken -,

Het fal uw weerde vrient tot uwejonfte trecken

,
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Het fal u dienftigh fij n , foo hy een goede beet
Met vreughde , fonder twift , aen fijne tafel eet.

Ghy fult, met defe vont, hem in den huyfe binden ,

En niet , dan als het dient , by vreemde gaften vinden j

Wie door een milde koek op hare tafel paft

,

Die maeckt een eerlick man geduerigh haren gaft.

Ick weet dat menigh wijfmet al te deun te leven

,

Den Heere van het huys heeft uyt 'et huys gedreven j

„'t Is feker dat de man fich elders henen keert

„Wanneer een karigh wijf haer tafel niet en eert.

Wy vinden overal een hoop van deune vrouwen

,

Maer weynig recht bequaem om huys re konn? houwcn>
Die voordeel meyntte doen met al te fchralen dis

,

En kent noch heden niet wat recht eenhuys-wijf is

:

Maer die de kunfte weet wanneer men dient te fparen

,

En laei te rechter tijt haer deune finnen va ren

,

£n als 't de reden eyft de keucken vieren kan

,

Dat is een weerde vrou , de kroonc van den man.

Hier dien' ick met een woort de vrouwen aen te raken

,

Die al te grooten werck van hare kelen maecken >

lek weet datmenighmael geen fpijs en wort gekocht,

Alsdieeenlecker wijftot hare luften focht.

In vleys , in vifch , in fruy t , in moes , in hof-faladen

,

In dat 'er is gerooft , in dat 'er is gebraden

,

Ofaen den heert geftoofc , men vint 'er niet een beet

,

Als dat haer kiefche mont met volle tanden eet. a

Ghy j hout een ander ftreeck , en tracht voor al te weten

,

Wat koft van uwen man met fmake wort gegeten j

En dan , foo ghy de maegh foo verre bu) gen kont

,

Soo leert na fijne fmaeck gewrnncn uwen mont

.

Ick wilde dat het wijf haer luften konde dwingen

,

En heulde met den man , tot in de minfte dingen

;

„Waer wil en tegenwil te famen v^ ort gepaft

,

,,Daer rijft een ware fucht , en fet de liefde vaft.

Dan of het foo geviel, gelijck het kan gefchieden

,

Datudemaege \valght,enniet en laet gebieden j

Ofdat u tegen-aert als met de fpijfe vecht

,

Soo geeft noch aen den man fijn volle tafel- recht.

'k En wü noch evenwel geen echte mannen leeren

Haer luften gade flaen , haer luye buycken eeren >

Neen , dat is niet gemeent -, wy leggen geenen gront

Noch voor het dertel vleys noch voor eé geylé mont.
't En is geen manne-werck opbaren mont te paften

,

Laet vraten lecker fijn , die leven om te braffen

;

En weeft niet al te kies, niet al te keucken fot,

„'t Envoeght geen reyne fiel te woonen in de pot.

Het keel gat is een wolf, en wat de menfchen eten

Glijt in der haeften deur , en is terftont vergeten

;

Dus , foo utanger lijf geen innigh letfel heeft

,

Soo neemt tot voetfel aen al wat de keucken geeft.

Een faecke , tot befluy t , is dienftigh hier geweten ;

Doet voor-raet na den eyfch van dranck en noodig etenj

Van alderhande brant , en , fooje fparigh fijt

,

Koopt niet als om gereet , en dat te rechter tijt.

Een moeder van het huys moet paffen op de ftonden.

Moet lettenop den aert van alle grage monden -,

Ghy die geen flappe gans en wilt geheetenfijn,
^

Schout al te verffchen broot , en ."
l te nieuwen wijn. ^

Hier achre niemant vreemt dat wy te voorfchijn bringen

Het diepfte vrou-geheym tot aen de keucken-dingen j

Tot al het innigh huys. Jonckvrouwen , ick beken

,

Dat ick in dit beflagh de naeckte fchrij ver ben.

a Hetffreeck-woort feyt , De man die eet <chicr al den dagh De fpijfe die de
Duwe magh. niet alfoo.

i VoyezleVergcrdespiovetbesFranjoySjVerb. Mefnagc.
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Al watje naeftbcvintopu bedrijfte paflen ,

^

Is vcrr' het minflc deel op mijne gront gewaden i

Een ander geeft de flof, en ick het rijm alleen;

lek mcnge llechs de kalck , een ander geeft de lleen.

Wie regels (lellen wil op huys en kcuckcn-faeckcn

,

En tracht in dit beroep de gronden acn te raecken

;

Moet tot de vrouwen gaen , en leenen haren raet

,

En leeren even daer , al wat 'er omme- gaet.

Lucani geeibgh wijfheeft , op vcrfcheydc Honden

,

In dat manhafcigh boeck veel dingen uyt gevonden

,

Tot cierfel van het wcrckjheeft dickmael by gebracht

Iet daer de fchrij ver felfs niet op en had gedacht.

Mijn weerde bed-genoot, mijn fiel en tweede leven

,

Heeft mcnigh fchoonjuweel acn onfc Vrou gegeven j

Want als mijn trage pen by wijlen ftiUe ftont

,

Soo kreeghfe weder ftofuyt haren lieven mont.

Vinthchdaneenigh menfch door onfen boeck te lefen,

In huys ofhuys-bedrijfwat naerder onderwefen

;

Die wenfche vrede toe , en biede goeden dagh

Acn hacr die tot degrontin dele plichten fagh.

Voor al moet onfe Vrou haer plichten overpeyfen

Wanneer haer weerde man wil uyt den lande rtyfen j

Wat heeft 'er menigh wijfhaer goeden naem bekladt

Die fonder goet bêleyt , en fonder hoeder fat ?

lonckvrouwen leent het oor i
mij n penne fal gewagen

Hoe fich in dit geval een vrouwe dient te dragen

;

Leert hoe een echte wijfhaer liefde toonen kan

,

Al ifle met de Zee gefcheydcn van de man.

Ten dage van de reys , foo wilt voor eerft beforgen

Iet dat hy nutten magh , al is 'et in de morgen

;

Brengt tot een feker pant van uw beleefde fucht

,

let dienftigh voor de maegh en tegen quade lucht.

Is 't verre dat hy reyft , gaet met de vrienden buyten

;

Enleythem jnaer het valt, aen wagens ofte fchuyten j

Of drucktu dat te feer in u bedroeft gepeys,

Soo valt hem om den hals , en wenft hem goede reys>

Wenft dat de lieve God in rydcn en in varen

Hem wil geleyde doen , en over al bewaren

,

Wenfl dat hy met gemack ,en fonder tegcnfpoet

,

Haeft koomen daer hy gaet,haeft weder keeren moet.

Wanneer u tweede fiel is uyt de ftadt gereden

,

Soo wil een meerder forgh in u beroep hefteden

;

Let op u eygen felfs , daer is nu volle tijt

;

Letopuinnighhert.terwijlghyledighfijt.

Offchoonuw vrient verlaet de kuften van de Zeeuwen,

Ghy meught noch evenwel niet ledigh fitten geeuwen ;

N iet fitten in de deur met handen op den fchoot

,

Ghy 5 treet nu in het ampt van uwen bed-genoot.

En fpreeckt niet als het wijf, by Salomon befchreven

,

Nu is 't derechte ftont fich in de vreught te geven

,

N u is 'et eenmael tijt te koelen onfe vlam

;

De man is uyt de weegh , het heek is van den dam.

Neen , fedigh hertc , neen , vermijt u lbo te fpreken

,

Maer wacht u des t e meer in weelden uyt te breken j

Het is een heyloos wijfdat , als de man verrey ft

,

Om gaften , om vermaeck , om fpeel te rijden pcy ft.

Ghy 5 blijft inu bevang, en let op alle faecken,

Siet met een wacker oogh wat uwe boden maecken

,

Weeft vroeger in de weer als ghy te voren pleeght.

Om dat 'er grooter laft op uwe fchouders weeght.

Ghy , in het onderwint van uwen man getreden

,

Gaet knielt metu gefin , en oeftent huys-gebeden

,

Ghy moet in dit geval ten vollen onderftaen

Al wat u weerde man voor dcfen heeft gedaen.

Soo haeft de guldc Son u brcnght den rooden morgen

,

Ghy , eer u vlytigh hert te geven aen de forgen

,
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Soo ftcltu gants gefin ootmoedigh voor den Heer,

En doet het alle dacgh , en laet 'et nimmermeer.

De menfch cUendigh dier , is van fijn ecrfte gronden

Befoetelt uyt 'er aert , verby ftert in de fonden

,

Dies waerhy vinger flaet , ofvoeten neder fet,

Daer wort 'et altemael van fijnen ramp befmet :

Alleen het innigh hert den hemel opgedragen

Brengt hey l en vaft behulp voor alle boofe plagen j

Alleen het reyn gebet in Chrifti naem gefeyt.

Dat fuyvcrtu bedrijf, enhcylightubeleyt.

God , fegen van het volck , en wortel aller faeckcn

,

Sal wat de menfche doet hem weder heyligh maecken

Alleenom Chrifti wil ; dus vangt geen dingen aen

,

Of wilt voor alle werck tot uwen Schepper gaen.

Strax , na dit goet begin , foo wiltuw finnen geven

TotGüdes heyligh woort , den regel van het leven

,

Suyght daer de reyne melck die ons de fiele voed

,

Daer is 't dat ydermen fch het leven foecken moet.

En foo ghy na den eyfch wilt alle faecken ftieren

,

Erkauwtdat heyligh acs >gelijck de reync dieren

,

Dencktvry dat yder punt, dat hier gefchrevenftaet.

Op uwe finnen paft , op uwe faecken flaet.

Leeft van den eerften af, en fonder lofife ftucken

Nu hier , dan weder daer , by horten uyt te plucken

;

Leeft ftaegjen met befcheyt,leeft,wijf^en fedigh man,

Hier is dat uwen geeft tot Gode leyden kan.

Leeft tweemael alle daegh,leeft twee befcheyde deelen.

En brengt 'et aen de fiel , het fal uw feylen heelen ;

En fijn de ftucken kleyn , verdubbelt u geral

,

Gelijck u, na den eyfch , de reden wijfen fal.

Maer als des Heeren daghkoomt over u gefegen

,

Soo wilt uwreyne plicht in dubbel mate plegen

;

Hebt dan op u bedrijfeen naerder oogh-gemerck

,

God eyft op fijnen dagh byfonderoffer-werck. a

Al fchijnt des Heeren boeck u wonder groot te wefen ,

Ghy fult 'et , even dus , ten vollen konnen lefen

Oock eer de gulde fon den wagen omme-went

,

En tot een anderjaer met nieuwe peerden rent. ^

Doch maeckt het heyligh boek niet uytter bant te leggê

,

Of laet het ganfch gefin op hare beurte feggen

Wat yder heeftgeleert,enuytde Schrift gemerckt

,

Waer door hy fijnen geeft ten goede vint gefterckt.

Want foo ghy niet en pooght een yder wat te vragen.

Gewis het meefte deelfahveynigh mede dragen >

Maer als een yder fpreeckt , en reden geven moer

,

Dan is 'et dat de geeft fijn plichten beter doet.

Vergeet oock even dan , geen alemoes te geven

,

En laet een droeve fiel van uwen fegen leven

;

Lijt iemant hongers noot , ofeenigh ander leet

,

Sent koft, wanneer het dient, ofgeeft een nodigkleet.

Ghy nu , met dit begin geheylight aen de leden

,

Gaet, met een vlytigh hert, tot uwe faeken treden

}

Maer fict dat over al de refte van den dagh

Eenparigh heencn gaen , en eynde nemen magh >

Laet aen u wefen fien , laet in u woorden mereken

,

Laet fchijnen uyt de daet en uwe gantfche wercken

,

Laet blijcken over al , dat ghy in uwen geeft

Uw even menfche Heft , en uwen Schepper vreeft.

a yien/ien Sahhath-d.ige fuU gh\ tivee-iarigthmmtrenfovder'-jhckeofereni

evditis hit hrant-ofer emi ytgelijcken SMaths boven hit d.igeUx ojlei: Num.

b 0,n eenm.ul op yderjaerde g.mtfche heyhgeSchrift uyt te lefen, fio maeckt

Mw uToereeckeninge ; de Catioiiijeke hoecken des ouden teflaments houden ntgin

hondert cen-en-dertigh Captttelen ; het nieu Tejlament twee honden en feftigh ,
t

tefamen i ) 9 1 . ƒ?; if } 6^ dagen des jiurs op elcken dag twee capit telen, fipt 7 lo ca-

ptttelen -op den dag des Heeren dubbelgetal. Pin o-ver ^i. der Jel-ver dagen ,
10%.

captttelen in 't jaer. Stelt -voor Heyne capittelen {gelijck veeltij ts fijn de Pfalmen)

cm twe ofteme'er voor een te lefen, ofte om op byfondtregeligentheden 7neerJergetal

tenemen 359, maeckt tefamen 1 191 capitleln.
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Eewij (1 met ii gewaet, met uwe reyne feden,

Bewij ft met u gebaer, met uwe goede reden,

Bewijft'et over al, datghy een Chriften bloet

In uwe leden draeght, m uwen boefem voed.

„Een recht herboren ziel die moet haer gantfche leven

j^Bepalen met de tucht, en acn de reden geven,

Haer lagh, haer oog-gewenck , haer alderminftedaet

Moet nae den regel zijn, en paflen op de maet.

Siet, hoe de grcote Godt oock alle flechte iaecken

Verweerdight menighmael ten nauften aen te raeckcn

;

Siet, in den tempel felfs, fiet alle kleyn geftel.

Niet ibnderiijn bcworp, niet buyten fijn bevel

:

Hy laetop iïjn gebot, en na den regel ftieren

Domp-horens, richel-werck,jaefnu}ters, enklauiercn,

Tot aen het minde tuygh. dat is tot ons gefey t,

Datoockhet minfte werck dient in de tucht beleyt.

Laet vorder op den dagh u linnen niet verftroyen,

>Jiet vliegen in de lucht, niet loopen rinckel-royen,

IS iet fwieren overal, gelijck een lofle ftroom,

Maer pooght de geeften felfs te houden in den toom.
Een menfch dieledigh is, en laet de finnen fweven.

Wort, ick en weet niet hoc, uyt fijnen wcgh gedreven j

En als 'er los gepeys in onfe finnen fpeelt.

Watkoomt 'er anders van als dat 'et fonde teelt ?

Is nu miflchien uw man foodanigh van manieren,

Dat hy een wind, ofbrack, of diergelijcke dieren,

• Een vinck, ofquackel voed, ofeenigh ander beeft,

^ Daer aen hy menighmael verluftight fijnen geeft,

Soo dient tot u beroep, met alle vlijt te forgcn

Dat fijn geminde queeckkrcegh voetfelalle morgen;

Ten eynd' hy vinden magh, wanneer hy weder- keert,

Dat hem fijn weerde vrou in alledingen eert.

Siet ! als een geeftigh quant de vryfter wil behagen,

Hy fal oock haren hont in fijnen mantel dragen,

Ter ceren van de maeght ; hy lal oock haren hont

En ftreelen met 'er hanr, en kufiien met den mont :

Die waere liefde draeght,en laethem niet genoegen

Alleen tot fijnen vrient een gunftigh hert te voegen,

Maer ftreckthem wijder uyt ; foo dat hy gunfte biet

Alwaerhymaerdegunft van fijn geminde fiet.

Laet u geen vrcemtbefoeck omdefentijtbeh^igen.

Schout al het manne-volck,behoudens eyge magen •,

Hoe lichte,jonge vrou, ontftaet 'er groot verdriet

Wanneer men veel geloops aen uwe deuren fiet ?

Die met een echte man gcmc cnfaem kennis houwen
Vermogen, des \erfocht, ten goede fijner vrouwen

Te leenen haer behulp, maer veel by haer te gaen

,

Dat heeft aen menig huys, doorjonfte,lcetgedaen. a

Een v rient van haren vrient tot haren vrient te kicfen

Heeft menigheerbaer wijfhaer eere doen veriiefen

;

Dus, fchoon ghy met uw man fijt over a! gemeen,

Laet des al niettemin hem fijnen vrient alleen.

Een die van buyten koomt te willen herrebergen

En is in defen Üant een vrouwe niet te vergen, ^

Een neefmen weet niet wie,een vrient, een ander gaft,

Doet fomtijts fijnen weert een ftillen oveilaft.

Wien is 'et niet bekent ?waer is 'et niet gefchreven

Wat Paris heeft gedaen, wat Paris heeft bedreven ?

Waj^Paris met bedrogh ten leften onderftont

Doen hy eenjonge vrou alleen gelaten vont ?

a Hier 'van-atrt brtederghehandclt by Don A>itonio de Cucvaramfijne Se>idt-

h-cvm. Epijl. para Moien Puche Valenciaao , es letra para los rezien ca-

laJos.

b Nemitiempatiatr^r muiier domum in^redifiiejaffu mariti , AriJIotelisprjece-

ptum ejh Sunt tmmulLi in damo jurisprorfui ac autoritatis viri, inqu-eturpe acfli'.-

^iuofiim efl femmnm iKconfttlto "viro qiüdqtiamjlntuere ,J!ait in admittendo ho-

S"ee, kcanddflid é^c. Ltid. I^ives. lib. de officio mariti, cap. de Dom».
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Ey fiet I de Grieckfche vorft is in het dorre Creren,

En laet dien vreemden haen met fijn gefelfchap eten

;

O dwaesheyt van den man ! hy mift fijn weerde lief,

Sijn gaft die wordt een fchalk, een boef, een menfche-
^dief:

Al eer hy weder koomt, het feyl is opgetogen.

De vloot is van de ree, en over zee gevlogen ^

Helene (wat een fpijt :) Helene was gegaen,

En eerfe wederkeert foo is haerjcught gedaen.

Vermijt dan,jongevrou, een bed te laten decken.

Vermijt in dit geval u tafel uyt te trecken,

En gaet oock niet te gaft als by het naeftc bloet,

Maer leeftom defen tijt gelijck een moflei doet»

Te rijden in den duyn, te rotfen aender hcyden.

Ofdoor ee njong gefel fich uyt te laten leyden

,

Of, foo men elders doet, te varen met dejacht

In eenigh binne-meyr, ofin een verfche gracht.

Te nemen fijn vcrmaeck met alle blyde geeften,

Te rennen door het lant tot alle boere-feeilen.

En al wanneer de man is uyt 'er ftadt gereyft,

En is niet dat de tucht van echte vrouwen ey ft.

Die fonder haren man met vreemde mannen braften,

En fchijnen op haer eer niet meer te willen paffen j

Ghy, mijt dit loos beleyt ; het is een liftigh net.

De tafel is vanoutseenvoorfpelvanhetbed. c

't Is waer, het Britten- lant kan de(c weelde lijden,

Daer magh een echte vrou met lofle toomen rijden

;

Maer wat 'er over zee in eenigh lantgefchiet,

InHoUantluyt'etvreemt, in Zeelantfluyt 'et niet,

Als nu de moede fon met afgemende peerden

Ten leften onderfchept de rontte vander eerden,

Roept wederu gefin, eer dat men gaet te bed.

En fluyt uw dagh-bedrijfmetGodes foete wet.

Wilt noyt ontrent den heert met uren fitten gapen,

Noyt op een dufl^e ftoof, ofaen den vicre flapen

;

Maer, als ghy tot befluy tuw kinders hebt gekuft,

Soo fluyt u kamer toe, en ftelt u nae de ruft.

U man en hoort 'et niet, dus moet ick hier gewagen

Van ietdatflechts beftact in rechte finnevlagen

;

Neemt my ten beften af, dat ick in vryheytfpreeck}

Een, die in ftilte ftraft, die houd de rechte ftreeck.

Daer is een vreemde luft van boenen,dweylen,fchueren.

Van al te net te zijn, van duy fent vreemde kueren

;

U trap is mijn getuygh, daer niemant op en gaet

Ten fy dat eerft de voet haer fchoenen achter laet :

Men hangt een fchonen dwael, maer niet om aen te drc^»

Tenismaerenkelfchijnenvoordeluftderoogcnj (gen,

U meefte keucken-ruygh en kent geen heete vonck.

En fchieralwat'erblmckt enismaervoordepronck.

Ick heb een wijfgekent(ó dwaesheyt van de menfchen!)

Van lywaet foo voorfien als iemant mochte wenfchen,

Men vont noch evenwel dat fy geduerigh at

Ofop een blaeuweflet, ofick en weet niet wat.

Men vint'er heden noch die koffers, pyfels, kafl'en

Vol aerdigh ferviët, vol ammelakens taflTen^

En altijt weder aen, en evenwel nochtans

En fiet men over difch Pavy noch Rofekrans i

Men is 'et al gewoon in herders op te binden,

En voor een goeden vrient en is 'er niet te vinden j

Waer toe lavenderbloem, en al het fchoon damaft ?

Het flechtfte van de kift is voor een weerde gaft.

Men vint 'er even hier met defe plaegh bevangen,

Die voor haer eygen bloet geen lywaet willen langen j

C Convivium, Fefierispr^htdi-nn. Jccurf.tidl. cjuodait. ff.
ad leg. lul. deMul

-

ter. Ludi & conviviain Aagliafamijiarum ptidicitiamfttjpecla-m rmi reddtmt. AU
htric. Gent il. tralf. de h'ipt.fol. 493.
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Soo dat de felle twiü hierom foo verre gact

,

Darjac een korfel mandckolFcrsopen üaec.

lek h:ite dit bedrijf, een wijfe van de vreeken
,

Die mcnighduyfent pont in hacre koffers rrecken

,

En hebben evenwel , al fijn de fchatrcn groot

,

N iet voor haer even mcnfchjniet voor haer eygé ncor.
Tracht , üeve , dit gebreck uy t uwen geeft: te bannen

>

't Is rechte plufery , gehaet van alle mannen

,

Het is u befte pant en aldernutfl:cgoet

Dat voordeel ofgemackacn lijnenmeefter doet.
Ghy , liet op uwen man en lijn gebot te paffen

,

Laet dat den fleutel lij n van uwe r ijcke kaften >

^Vanneer der icmant komt,en dat hy maeren fpreekt,

Maeckt dat lijn woort alleen u pyfel open breeckt.
Maer veel , die onder u doen alle berdcrs glimpen

,

"S'erwecken menighmael de lieden om te fehimpen

,

Om dat het llnnigh wijf dat banck en tafel wrijft

,

Onrenthaereygen felfsecn vuylcftonfie blijft.

Laet ons op dit geval een woort te lamen fpreken

,

AVant hier , belette vrou , dient mede van geweken

;

Ghy , die nau-kcurigh lljt ontrent een fteenen huys

,

Koud eerft het fehoon gebou van uwe leden kuys.
Men Het meeft over al de vrouwen op der ftraten

In alderhande pracht geweldigh uyt-gelaten

,

Men pL^eght hier menigmael^mcn hout gefetten raet

,

Op 't fchicken van een hayr.en't leggen van een draet:

Macr by eeneygen man, of 'binnen ftjnen huyfe,

Daer vintmen menighmael een backhuys van Medufe

,

Eenleelickmomme-iuyg eenfpoock,eenvuyIgeftel,
En wilje 't al in een ? een rechte morfiebel.

Wie heeft doch met gemerkt, hoe dickmael gantfe dage
Veel vrouwen lij n gefteltom kinders wegh te jagen ?

Bekrofen , ongefchickt , vranbacken .afgcflooft

,

Een fchabbe voorhetlijf , een nacht-doeck om het
hooft ?

Begrommelt
: cngefien , met ongewafie kaken ,

In t korte ; foo geftelt, men fchljnt "er af te braken

;

Het dunckt my wonder vremt , hoe menig ecrlik man
Dit lijden met gedult , en overfctten kan.

Ofyvan dat gebruyck! wilt una reden eieren,

De menfch is uyt der aert een van de reyne dieren

:

Heeft oyt een fuyver kleet in iemant goeden fchijn

,

Ghy lljt het ,jonge vrou , die net behoort te ftjn. a

Maer leg my doch een reys , is al u gecftigh hullen
Macr ftechtsom aen het volck het cogh te mogen vullen?
Om aen een jonge wulp, ofander'dcrrel quant

^
Tc dienen tot een fpoor van lijnen geyIcn brant ?

Neen
,
eerbacr herten , neen : wik uwe teere leden

Alleen maer in de vreught van uv.en man hefteden :

Hy is uw luft, uw trooft, uw vnent,en opper-vooght

,

Dus brengt tot i: jn vermaek al \\3.t gy brengen moogt.
En laetu reyne draght geen vreemde luftbeforgcn,
Maer paft op uwen man , en kuyftu alle morgen

;

Schickt hooft ,cn leden op . ;^1 is "et noch foo vroegh,
Die eenen man behacght , behaeght 'er al genoegh. h

Daer (Ijn ontrent de dracht twee fchadelicke rotfen,
Ofat te flordigh fijn , ofal te prachtigh trotfen;

Hier dient een oogh in 't feyl , ofanders lal het fchip
Geraeckcn m gevaer van d' een ofd ander klip.

zDat de nro-iicen h.rtr Tcrc:eren in rcyncn klcede ,fiyt Pau!, i Tim l o
Hmclurifccvfulti alj'erunt ,Jlatutum prthibem part.ne f'ufj.tja'vejles&erva-
men:a,comprehe>iJerefclüm 'j/ros.vcn mulierts; cüm fctmmis t^lia crnamtiita,r.on
'uirisconvemaHt. utmt.Glolf. & hh.Plat. adl. i. é" i-.C.dt vc-li.hohr.&.aurat.
lib.ii.

b OrnatHS tixtris extra dsmum ad vinim nm pertinet. Srobtens 'mprjtcctt. con-
nupiaU. acriirefifintentia Euripidls , cfiüpromutiavit mitlierem , q;,a extra do-
mum, mariti ahfevte, magno tmatu huedit , & adpHlchritudivemfe comit, refi-
reud.meffemaliumimprokariim. nihil enim eamco^ere foris orvatmnfrjefefer'
r!j-iciem,mj;nuidmali^éerit. Tmiq. adl. l-ctnnub. ww. 13 ö- 71.

1
Daer fijnder onderu die juyftgehjck de fleckcn,
Genoeghfiem huys en al met hacren lijve treckcn

;

Men vint dat haer beftagh in hals en hant cieraet
Haer gantfchc vaders erf in prijs te boven gact.

Ghy
,
die nu fijt getrout , mooght reyne kleedcrs dragen,

Op darj'aen uwen man te beter mooght behagen

;

Ghy,die noch vryftcr hiet,mooght eieren u\\ ejcufhr.
Op datje tot den man te beter komen mcught.

Laet dat u baken fijn. geen kleet en moet er ftrecken
Om ccnigh dertel oogh tot luften op te wecken

;

Blijft dan in defc maet , en lijt ontrent u kleet
Niet al te ftonfigh vuy 1 , niet al te machtigh breet. c

Een die haer reyne draght bcftuyt in dcfe pak n

,

En kan geen achter klap , met reden , achterhalen
j

"W'ant wat men hier c n daer voor wij ie fchrij \ ers vint
Dielijn meeft altemael in defen eens gcfint. d

Wacr toe de groote pracht? wat is 'er meé re winnen
Als nijt van uws gelijck r betoomt uw trotfc finnen

5

Men acht een vrouweklcet dan beft te fij n gemaeckt

,

Als 't nieten wort bcnijt , en nieten wort gelaeckt.
De loon van hooge draght is een van defe dingen

:

Ofdatje boven ftaet u fchijnt te wil'en dringen j

Ofdatje focckt degunit van cenigh btivte-vricnti
Ofdatje met'er daet en vlees en werelt'dient

:

Kieft een van dc(<: dry , alleen de bloote namen
Die fiillen uwen man , die fuilen u befcbamen

,

Ghy daerom,Chriften hert, mijt dooreen fedigkicet,
En ander lieden haet , cneygen herte-leet.

Hoewel ghy machtig lljt, waer toe het moedig prijckcn.'
Laet

,
wat u geit vtrmagh , ter rechter plaetien blij'cken

;

Maekt dat een fchamel menfch,in plaetfe van gekbc^,
Een fegen over u met reden fpreken magh. e

Het gout aldusiicileet en vreeft geen holle baren

,

Geen krijgh en haer gevolgh , geen tanden van dejaren

,

Geen brant , ofhcogen \ loet ,. geen ongewifte kans j

Het gout , ald us befteet , dat heeft den i?eften glans.
De rijckdom aengelcy t cm uwe praght te ftij\ en
Kan u van uwen God , en uyt óen hc'mel drijven

j

Maer rijkdom aengeleytontrentecn fchamel menfch.
Kan u voor eeuwigh fijn vermaeck en herten wenfch.

Veel is er over al , door overtolhgh proncken

,

In prangen van de fiel, enfwarenangftgefoncken
Alshaerdedootbeftn.et; maernoyten heeft depragc
Aen iemant.docn hy fterf.dcn minften trooft g' b?, '1

Wel laet dan u gepeys niet angftigh liggen malen
Hoe datje met 'et lijfVult voor de weerelt pralen

.

Maer weeft rotallertijt met defen angft vervult,
Hoe datje voor den Heer de fiele eieren fult.

Het ware vrou-cieraet en is geen hayr te vlechten

.

Geen baggen aen te doen , geen kanten op te rechten

;

, ,Het IS een fedigh hert dat uyt een ftillcn geeft
..Sijn oogen neder flaet , en lijnen Schepper vreeft:.

Verlaet dan alle fucht van defe malle dingen

,

En ftelt u cierfel niet in uwe groote ringen

;

cMundiciesfe fiugnUs, (jnx pc exchditfordes ut ahjithx-.iria. Ér-af. P.rv,'?

mnhernijtrimonioelccata eoquidemcmfilio mode/HJefe omare , atviroplr.ccS:,
ejufy'ie amorcmphi concilie:-, >ie ipf.i def^tÜa ille in adulterium Lbatur: caltis ,!-,-

tetn,ut -iiirumJibifaciliM quarat. neatri veiiijlitd conted':tuT , pet animo d-.ct-
tiir

, ut externosadlibidinemincendac y autju-vtnum animts iti inconce<ft:m c.v,'-

rem alliciat. i:a bancmateriam pojl malta cmcludi: Tir.'.ijuell. ad l.cminbi.i!. j.
num. 40. Sunt tarnen ijuihoneftiusjadicavtnxorem (Jimarito ita pLce.-t) e.--,—

,'-

tiorem prodire , quatn vi-gincm ; uxor cculis yirife omar, virgo D omini. F:va de
Chrijt.faiit. lib. i . cap. de orii.-.ment.

d Oir.ntsfcr'e Theohgi^ lurifionfulti in hancfentefitiam pedibuf eunt. ex Theo-
hglsD.Tkomarl.i. qu^J}.<i6^.art. i. &inCtmme}it. in Epiajnc^p.i. Alex-
and.H.ilcs in i.part. Suvmi.e qii<e(l. i $ i . mcinb. }. Baftifia Saliciusinjua qasque

,

Summa, in uefb
. Om.i.'ia. Ex luri/conp^ltif lohan. Plat. in l, veUera. C- de veftim.

holof. é- aiif» lib. 1 1 Capoll. in /.' mHlierIf in pr. in i. qujtft. f. de i-erb. fgnifcat.
Hojllenf. & Pan. in cap. i . extra re ckr.vel. Mon.^ alii.

c Dit is mtdt (Cn denght -vnn .lu rreei'de wijf, hefikre'ven Prov. ; i.

Want
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Want fchoon men groote fchat in rijke ftcenen quift.

Noch is 'er niemant moy die goede leden mift. a.

Het wijfmoet onder dies haer kleet en cierfel voegen

,

Soo dat een billick man magh hebben vergenoegen

;

Wantm lts haer gantfe dragt maer op den man en fiét

,

Soo ftaet 'et aen de man , en onder fijn gebiet.

Is dan inv bed-genoot tot moye dracht genegen

,

En datje tot de maet hem niet en kont bewegen,

Soo buyght nae fijnen wil , maer tuyght in u gemoet
Dat ghy het om den man , nietom de weerek doet. h

Maer foo in tegendeel u vrient , uyt goede reden

,

I s met een matigh kleet voor u en hem te vreden j

Sco hebje
,
jonge vrou , voor al doch geene kans

Tot eenigh lijf-cieraet van ongewoonen glans

: UWE. . 127
Een

,
die met kleyncn koft kan haercn man behagen

,

En magh geen njck gewaet, geen groote fteenen dragenj
Wie daerom prachcigh gaet oock tegen fijn gebot,
Is boven haren man , en tegen haren God.

Daerfijnderhedenfdaeghs in defeftadt te vinden.
Die weten aen den man het ooge toe te binden

,

So dat hy niet en merckt^al wort hy fchoon gepluckt

,

Hoe diep de vrouwe-pracht hemm de beurfe driickt.

De hft dient acngemerckt en aen den dagh getogen

,

Op dat een eerlick man niet meer en fy bedrogen

;

Op dateenloofe vrou nae defen nimmermeer
En prale tegen danck van haeren overheer.

Een wijf, een moedigh wijf, v^as uyt der aert genegen
Om door een rijcke dracht haer vrienden op te wegen j

JMaer , fiende dat haer man hiertegen dapper ftack

,

Soo om de groote koft , als ander ongemack

,

Bedenckt een flimme vont. fy gaet in alle kramen

,

Brenght fijde , brenght fluweel in eenen hoop te fam.en >

En
,
naer een groot beflag,fy koopt een prachtig Ideet

'

Om nae den nieuwen tits te worden uyt gcrcec.

Hetpaekisopgemaeckt, en heeft fijn volle leden, •

Maer boven haeren ftaet , en tegen alle reden •,

Soo dat 'er maer en reft , hoe dat haer w eerde vrient

Enom den tuyn gcleyt , en ingenomen dient

:

Sy roepteen van de wijfs, die door deftedenlcopen
En dragen dit en gint aen ieder een :e koopen ,

Sy geeft haer dit gew aet , en fey t haer boven dien
En wat te feggen ftaet , en wat 'er fal gefchicn.

Het wijf, dus onderrecht , koomt in het ïniys geftreken
Ter ure dat de man daer mede was re fpreken

>

Sy dcet een lang verhael hoe feker fchoone dracht

,

Uyt enckel ongeval , te koope wort gebracht j

En , om den goeden man te beter in te leyden

,

Sey t voor een kleyne prijs daer van te fuUen fcheyden

,

Heeft e ven met der daet het kleetop geit gefet

,

't Is wcynighjfprack het wijf,maer noot is fonder wet.
De vinder van de Ufl: , gewet op defe (Ireken

,

Na datfeTangen tijt den vlieger heeft bekeken ,

Genaeckt tot haeren man en grijpt hem met 'er bant

,

En fey t hem in het oorj ó wat een aerdigh pant \

a Xecj-taejuü^n e:iorva:n efl ieni q".£ morata eji male . PLut. Mof;.
b Aimünct Cyfrtanus Martyr }mpta^, ut viiieam tie nimiiim fthi ferplacmdi ftii-AUM ae conm^umjoljtio bhindiaatur, ne, dam eos in eKcufatmemfHum frtferunt,

nrcc:et.ztem crimimfg confeafimis adfciiiant.

Enw at een kleyne prijs ! ghy Iet op alle bateil j

Dit vordeel , lieve man , en dient u niet gelaten j

Gewis füo my het kleet ter dege paflen mocht

,

Daer is geen twijfel aen , het dient te fijn gekocht.

Naer onderling gefpreck , fy gaet den vlieger pafilen

,

Die ftaet haer aen het lijf, als uyt het lijfgewaffen j

De man fprceckt tot de koop , al is hy wonder vijs *

Soo om de goede ftof , als om den kleynen prijs.

In 't kort';het liftigh wijfgaet met den vlieger proncken,
De vrient die fiet 'et aen , en houtfe voor gefchonckcn

;

Befiet hoe meenigh man door loofe vrouwen dwaelt j

Het kleet wasjae gekocht, en dicrgenoeghbetaelt.

Het lijt een korte ftont ^ de man die koomt te fterven

,

Deen was 'et al bekaey t , geen kint en magh 'er erven j

Men vint aen alle kant een huys vol fware fchulr

,

Een kaflefondergelt,ecn hooft vol ongedult.

Het is een dim gebreck wanneer de vrouwen liegen >

En om de fotte pracht haer eygen man bedriegen

;

Ghy, pleeght geen quade lirt,maer gaet hier ronder in

Doet niet uyt loos beley t , ofop een eygen fin :

Is u een noodigh kleet te breken of te maken

,

Sjet ofhet uwen man oock foude mogen fmaken

;

Fn dunckt 'et hem te bont, fo dient et niet gewaeghtj

, ,Geen kleet en paft de vrouw, als dat de man behaegt.

Siet ! als een dertel wijfwil hooffchetabbaerts dragen

,

En buyten haren ftaet , en boven haeremagen

,

Wil ketens om den hals , en ick en weet niet wat

,

Goutj peercis, diamant, in't kort', een ganfche fchat,

Daer is geen leggen aen , al is de man verbolgen

,

De pracht die kanckert in , de dochters willen volgen j

L 4, Het
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HetiscenZeeufche fpreuck
;
gclijck het oude fong

Soo pijpt \an ccrllcn af, lbo qiicclt het kleynejong.

Dit maeckt ccn eerlick man by wijlen droeve nachten,

Dit baert hem late forph, en iVare vroegh-gcdachten

;

Soo dat hy menighmael in onruft ley t en maelt,

ware dit geborght ! ö ware dat betaelt

!

Het loon van fijnen llaet, de vruchten lijncr renten.

De winit van dat hy koopt om weder uy t te venten

Vcrfmelt gelijck een mift -, en al lijn bitter fweet

Endruyptmaerophet wijf, en wort een lljde-kleet. a

"V^'at raet m dit geval r de nian wort aengedrongcn

Tot boofc linckerny en loofe buyte-lprongen j

Hy fpant het gantfche breyn en alle krachten in

Tot alle fl im bejagh, en alle vuy 1 gewin.

Men liet oock weelcn felfs in dit geval bedriegen,

Detrouwelijcgewelt, men hoort de menfehen liegen,

Men vint dat aen het volck , dat grooter ftatcn heeft,

Oockdickmaeltegencer, iet aen de vingers kleeft.

"Wien is 'et niet bekent dat, onbedachte wijven

Oock vrome mannen lelfs in quade wegen drijven ?

Wien is 'et niet bekent dat, als de vrouwe malt.

De man, oock by gevolgh, in quade nuckcn valt?

Wien is'et niet bekent hoe dooreen gulden regen

Veel linckershaer bejagh en fnooderancken plegen!

Wat heeft 'er menigh wijfhaer eere leet gedaen

Om wel gekleet te zijn, en moy te mogen gaen ? h

Dewijl dan uy t de pracht foo veel gebreken rijfen,

Soo wil ick hier de jeught een weynighonderwijfeni

Hier is de rechte ftont te brengen aen den dagh,

Ofimmer jonge vrou gefchenckcn nemen magh.

Daer is een fcker gift, die met bedeckte loncken

Wort in het huys gebracht, en aen het wijfgefchonckeni

Daer is een ander gaef, die brengt men aen de vrou,

Op dat voor al de man den handel weten fou

:

Van beyde dient gewaeght. Als door bedeckte ftreken

Iet aen een jonge vrou wort in de vuyft gefteken,

Daeris geen twijfl'el aen, dat heeft een angel in.

Het is dewegh gebaent totongefchickte min.

Hiertegen dient behulp: Ghy, die op vafte gronden

Wilt blij\ en onbefmet van dele loofe vonden.

Wilt blij, en datje zijtjcn leven met 'er eer,

Sent alle Ichenckers heen tot uwen overheer.

Indien noch jonge vrou, noch vry fier, giften namen

Als die voor haren man, ofharen vader quamen.

Veel waren heden noch bevrijt van alle fmaet.

Die nu niet anders zijn als veeghfel op de flraet.

Maer tot den tweeden aert. daer zijn geflcpe gaven.

Die oock de mannen felfs by wijlen ondergraven,

Door middel van het wijf. ó 1 wacht u, lieve, wacht

Van al dat onverhoets wort in het huys gebracht.

Siet, die een fwaer ghcdingh heeft voor den rechter han-

gen,

Geeft dick macl aen het wij f, om haren man te vangen j

1 ly geeft 'et aen de vrouw , als aen een gragen vis,

IDic met een gulden hoeck alleen te vangen is.

Vcel hc bben vafl: geftck dat fwacke vrouwe-finnen,

Vry lichter als de mans, met gaven zijn te winnen >

a J'fd oude Wet-ge-virs heiben defe ovfhcmacken in den overdaet v/tn de kleede-

ren 'vmi o-verlavg wel overwogen en veel behulp-tniddelen daertegen^^fftcht ; </.!n

gtenbetcT gheoorcieell als dervet i/.tnSeUiuiis > 'vande'melckeeenfeeckerfchrij'ver

aldus rpreerk: Scsordonnaiiccs cftoyent telles aue h femme dccondition li-

bre ne piiiffc mener aprcsd'clle plus d'une chambrierc , fi non lors qu'elle fcra

yvre: ny nc puiflc fortic hors lavillcdcnuift, ny portcr)o.iuxd'oral'enrour ft

pcrfonnc, ny robbc enrichic de broderie, fi cllc n'cft piibliquc Sc put.iinc.Et ainfi

par fCl Cïccptions honteufcs, il divertiffbit inoeniciifement fescitoyensdes fu-

Ïierfluitcz& deliccs pernicieufcs. Monta^- l'b.i. des Ellaiscap.43. vide Bcfold.

ib. 1. cap. 1. Poiit.

\sAudtProfert.i. Eleg.ii, ubilit'e hAC de re qiieriiiir. Mntronti intcdit cejtfus

induta Jiepotum. (jre.

Jaedat'er felden wijf foo grootc krachten heeft

Dat fy een ftil gefchcnck gewilligh weder geeft.

Men heeft 'er ons genoemt die rijcke gaven kregen,

En des al niettemin den loofen handel fwegen

:

Jae ftakén uy t de weegh al dat 'er was gebrpchr,

U y t vreefe dat de man iet w eder fcnden mocht.

Ghy,'beter onderricht, en laet u nictbekoren,

Maer toomt den vrcckcn aert de vrouwen in geboren -,

En llacht in dit gevaer u moeder Eva nier,

Die Adam, om de vrucht, tot quade kiften riet.

Is uw cerw acrde man een Rechter in den lande,

OfRaets-heer in het hof j en dat een volle mande
Vaneenighdierbaer tuygh koomt facken in het huys,

Ey hout u greerigh oogh en uwe finnen kuys

:

En laet geen porceleyn, geen over- zeefcheglafen

U drucken in het breyn, ofin de finnen blafen

Het doodehck vergif, dat u en uwen man
In druck, in quaden naem, in fchande brengen kan

:

En laet geen rijcken fteen, geen kop, ofgulde fchalen.

Doorharen flicker-glans u m den boefem ftralenj

Al wat men qualick wint, en is maer eenmael foet,

Maer is een eeuwigh leet, een beul in u gemoet.

De fondr kan den menich een kleynen tijt vermaken,

Maer ü\\ noch evenwel ten leften bitter fmaken

:

.jDe fonde geeft alleen maer fchuym van lofie vreugt,

„Maer geen volkomen heyl,als in de waredeught.

Wel leert dan uwen man in goede plichten ftijven.

En wacht hem, heve, wacht tot vuy 1 gewin te drijven
>

En voed noy t in de borft een onverfaden geeft

:

„Die geeft, en niet en neemt, gelijkt den hemel meeft.

Laet even vaften koft, laet etelijcke waren,

Laet wijn en wilt-braet felfs, laet alle giften varen.

Dat is de befte ^ oet om niet te zijn bevleckt,

„De kleynfte gave fchaed, de minfte gifte treckt.

Men fegge wat men wil. de daet die kan betuygen

Dat oock een kleyn gefchenk kan groote lieden buygen

:

Het geven heeft vergift, ghy Rechters van het lant.

Hebt oock in dit geval een toegefloten hant.

Wat van het tegendeel, 'k en vinde niet gefchrevcn

Dat v'rouwen zijn gerecht om « egh tcmogen geven,

Oock niet ten goede felfs ; haer beurs fluyt wonder
Ten fy dat haer de man dit anderfins belaft. (vaft,

Fet is van ouden' tijt tot heden toe gefchreven,

Dat vrouwen karigh zijn, en nieten willen geven f

En als een gierigh menfch bekoomt een mildcn fin,

Dat heeft een vreemt gevolgh, een loofen handel in.

Wik daerom, jonge vrou, wilt alle tijt gedencken

Te keeren u gemoet van nemen en van fchencken.

Door beyde wort men licht in quaden naem gebrocht,

,,Wie geeft, die biet haer aen; wieneemt, dieisver-

Verhoet u boven dat, van gek by een te garen, (kocht.

Ofw ik aen uwen vrient ten vollen openbaren,

Van waeruw fpaer-potkoomt;'tis uytter-maten foet.

Als man en wijfverftaet wat d'een end'ander doet.

Het pot-gek in de beurs, de koftelijcke ringen.

De ketens om den arm en diergclijcke dingen,

Enftaenugcenfinswel,danalsuwmanverftaet

Van wie,en waerhet koomt, en w'at'eromme-gaet. c

Het wijf, dat anders doet, fal op detonge rijden,

En door het gantfche lant dit quaet vermoeden lijden,

Ofdatfe diefre plecght, en haren man befteek

;

Ofdatfe dertel is, en met haer eere fpeek.

c A'.r?» peciiU-frobiim tiililhr.bne r.dJccct

a.hn ijiro , éf «""d h.-ibet parttim, ei h.iudcommodi ejf,

Q»in'virc autj'ubtrahat, aiitJlMprtinvenerit.

Phiut. iiiCapn. -vid l. Sljiintus Mutiw.ff. de Donat-intervirun Cf tixorerr.. Hf
toman.in Obfervat. di ut.e Conr.ubiiil.ca{.i,%. vum.^.

Hier



j

V R o
Akr fy de manvermacnt van fich te willen hoede

)e pracht in fijn gefin , door eygen moy , te voeden -,

Al wat 'er fpruyten kan uy t foo een dwaes bedrijf,

Is altijt nieuwe keft,en ftaegh eenmoedighwijf.

: Is vry een beter voet de vrouwen aen te wijfen

3at lull tot w are lofdient hoogerop te rijfen >

En dat 'etdwaesheytis, te geven fijn gemoet

To t , ick en weet niet wat , tot enckel poppe-goet.

Maer vrient jcm ugemael hier toe te mogen leyden

,

5oo wjlt voor eerft de pracht van uwe leden fchcydenj

De wet heeft volle kracht , en treft de lieden beft

Als eerft de ware tucht in haren gever veft.

Gelijck een machtigh vorft fich opent in de feden

,

Soo gaet 'et in het hof, en dickmael in de ftedcn

,

Jac door het gantfche njck. een deftigh overhecr

Gebiet oock fonder wet , en is een ftomme leer.

Ghy Princen van het huys , en alle ware mannen

,

Wilt alderley getoy van uwe leden bannen >

Want foo ghy fedigh kleet , en niet te prachtigh gaet

,

Ghy fultu gants gefin bewegen tot de maet.

De man moet deftigh fijn in alle fijne wegen

,

Tot pralen nietgeneyght , tot proncken niet genegen -,

Een man in fijnbedajf , een man in fijn gelaet,

Geen pluyfer achter huys.geen proncker achter ftraet.

Ick fie uw weerde vrient vertreckt fijn weder-komen,

Dies is u teerc fiel van droefheyt ingenomen

;

Hetftreckt. ujonge vrou, tot ongewoone pijn

Soo lang in u gefin alleen te moeten fijn.

Wel aen , om vangetreur uw finnen afte wenden

,

Ick wil u tot befoeck mijn hef Gefelfchap fenden

,

Die fal u dit en gjnc noch brengen aen den dagh

Dat u en al het huys ten nutte dienen magh j

Die fal tot u behulp te voorfchijn konnenbringen

Veel kleyne rfoo het fchijnt )maer echter nutte dingen

:

Mijns oordeels dient'er niet voor kleyn te fij n gefchat,

Indien een groot gefin lijt hinder fonder dat. a

Nu fpreeckjmijn ander ick. h Ick ben u toe gefonden

Van iemant , die begreep hoe uwe faecken ftonden >

• Ick kan, wanneer het dient, met droeve fijn bedroeft,

Entrooften nae dêeyfch , daer iemant trooft behoeft.

My deert eenjonge vrou , die in het huys gefloten

Sit eenigh , fonder hulp , met droefheyt over-goten

,

Terwijl haer tweede fiel de weerelt ommefeylt

,

Ofin een verre kuft fijn rijcke waren veylt >

Of, als een deftigh man , om faecken van den lande

,

Niet als een droefgepeys fijn vrouwe laet te pandc

:

j,0 't is een fware laft de menfchen op-geley t

,

,,Wanneer een verre reystweelievefielenfchcyt.

Wel aen , ick ben geneyght om door bequame reden

,

U noodigh in het huys , en dienftigh in de feden

,

Te ftremmen (foo ick kan) u droevigh ongeval >

Ghy , leent een gunftigh oor aen dat ick feggen fal.

Ick heb door eygen daet veel dingen waergcnomen

,

Veel fijnder boven dat van elders by gekomen

,

Ick wil het altemael u ftorten in den fchoot.

En al tot enckel dienft van uwen bed-genoot.

Wel hoort mij n eerfte les. Veel wijfe heden meenen
Dat noyt befette vrou iet dient te komen leenen

,

Het fy van keucken-tuvgh , ofander kkyn beflagh

,

Ofiet dat tot 'et bed of tafel dienen magh.
't Is menighmael gefien dac op het Vv-eder-geven

En bucren onder een , en lieve vrienden keven

,

ZNcnftoit conremnendü qtiafifarv» , fir.e quiifUi magna tor,J{«re tionpof-

funt. Hieron. aJttt.

h De Schryvtr -voert hier Jïjn eygen Huyivroume in , h-anJelende met dejonge

frounenvxn-verfcheyden huyjj'elicke faecken , die [foo hetfchtjnen magh) i;«»

kltyndtr w!trdenfijn,m4tr $ven-»elin di hhyi-hmdinge van irocten gebrujckt.
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Daer hapert veel-tij ts iet -, het afgeleende vat

Dat heeft een vuyl , een buyl , ofick en weet niet wat.

Daer wert eé foet gebruy k hier voormaels onderhouwen
By feker geeftigh volck ; daer moeften alle vrouwen

De moeder hares mans gaen eyflen icx: te leen

,

Hetfy een pot ofglas , eenbanckcflywaet-ftecnj

Al in de bruy loft felfs : de moeder daerentegen
Ontfeyde dit verlbeck , en liet haer niet bewegen

,

Saghuyttcr-matengrau,tenminftenfüo het fchcen ,

En fond dejonge vrou met roede wangen heen :

Dat was genoegh gefeyt, leert allejonge dieren

Ter eercn van den man fijn weerde moeder vieren

,

Verdraeghtfe met gedult , bedroeftfe nimmermeer

,

Al fpreecktfe fomtijts hart , het dient tot uwe leer

:

Voor al onthout de les , u heden aengewefen

,

Ghy fult tot u bericht geen beter regel lefen

:

Want dat een moeder felfs u bede wederhout

,

Datis , om datje noyt van iemant lorflen fout.

Oock van den eerften aen en d ient 'er niet vergeten

,

Met fpoet en alle vlijt , te paflen op het eten -,

Ghy,maecktdat alle daeg ofkoek of keucken-meyt

Ter uren als het dient haer fpijfe toe bereyt.

Men fiet in menighhuys uyt faecken van der fpijfen

By wijlen hoogh verwijt en harde woorden rijfen >

Wat maer een fchotel moes voor defen heeft gedaen

,

Wijft Efau met berou de ganfche weerelt aen.

Geen mont en kent'erjock, geen buyk en heeft 'er oorcn ,

Hy wil geen breet verhael , geen lange reden hooren j

Die grage monden fpijft verfacht een wrangen fin

,

Maer in een holle maegh daer fit de wrevel m.
Daer fijn verkeerde wijfs , die , als de mannen komen
Vermoeyt in haer bedrijf> van honger ingenomen

,

Die, feg ick , even dan gaen halen uytten hoeck

Een eygen krijgel-naet , een rechte futfel-boeckj

Dit heeft men alle tij t veracht alsquade ftreken

,

En daerom,jonge vrou, foo dient 'er afgeweken;

Meeft als de Ibnne daelt , ofjuy ft ontrent de noen

,

Soo wort het leuyfte volck genegen iet te doen.

Ghy , fttlt u na den man , en vocght u nae de redenj

En , als hy met de noen koorat haeftigh ingetreden

,

Soo geeft u nae den difch j want als de mage baft

Soo dient 'er op den man , niet op het huys gepaft.

Hoort noch een keucken-les , al fchijntfe ruym re wefen,

Soo dientfe niettemin uw boden aengewefen :

Doet , van den eerften af, doet boterop de vis

,

Die niet te weynigh fy , maer die génoeghfaem. is

;

Want fooje van de koek ofvan het keucken-meyfl!en

Moet fauce naderhant of nieuwe beter eyflen

,

Daer is geen twijfel aen , ghy fult de tweede reys

Cntfangen ruymer maet als nae den rechten eys.

Die fonder goet beleyt haer eerfte feylen myden

,

Die fiet men menighmael integen-feylenglyden:

De fchaersheyt wortgeftraften met vedies geboet ;

,,Doet wel van eerften af, dat is de befte voet.

Wanneer te fijner tijt de fruyten op het lefte

U worden toegedient , ghy , neemt het alderbefte

,

Hetfchoonftevan den hoop, en geeft'et uwen vrient.

Dat is een foete ftreeck die tot de liefde dient.

Hy fal van ftonden aen , indien hy weet te leven

,

Hy fal u met 'er daet u gifte weder geven j

Ofeet hy eenigh deel , hy fal tot u gewin

,

Hy fal dan met de vrucht u liefde drincken in.

Van tafel naer het bed. wy vinden iet te leeren

Oock in het flaepe-gaen , oock in het omme-keeren

,

Gelooft 'et ,jonge vrou , daer is een heufche wet

Oock in dekamer felfs , en op het ftille bed.

Wac
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Wat is 'er mcnigh wijf, die , om hctlijftcdeckcn

,

Sal , ick en weer niet wat , tot haren nigge trecken ?

En foo miflchien de man maer eens de leden roert
Sy wort van ftonden aen met gramfchap omgevoert.

Dit beyde dient gemijt, voor eerfl: uw tecre leden
Te fcheyden vanden man , is tegen alle reden :

Gy.maektgcen middel-fchii^geen eygcn tufle muer.
Een man heeft beter recht , als cenigh na-gebuer.

Hoort vry iler , hebje voor na defen eens te paren

,

Soo denckt , oock in de loop van uwe vryejarcn

,

Hoe datje met der rijt eens anders flapen fult

,

Na datuw ruyme koets fal beter ilj n gevult.
Leert van den eerllen af, rugh , hant, en voer gewennen,
Haer by-flaepeeredoen

, haernacht-gefelfchapkenneni
Op dat geen kromme bocht , ofander vreemt geftel
Of leet of hinder doe aen uwen bed gefel.

Ten tweeden
, hoe hetgae , foo mijt uw'gramme pofen

,

Enfchoonghywortgeweckr.ontluycktgelijckderofenj
Wort u de flaep geftoort , ey fcg , wat is 'et dan ?

„Het wijfj oock alffe flacpt , is eygen aen den man.
Wanneer ghy door de iladt te famen koomt getreden

,

En dat 'er over ftraet een wagen koomt gereden

,

Ofdat 'er eenigh beell kcomt loopen op de bacn

,

Ofdat 'ereenigh menfch koomt regen u gegaen

,

En laetu nimmermeer van ii gefellchap fcheyden

,

Enlijtgeen hinder-pael ,geen fchutfcl ruflchen beyden,
Helr llaegh naer uwen man,en roont hem met der daet
Datghy hemnoemten neemt voor uwen toeverlaet:

Dar fal hem die her liet een foet bedencken geven

,

Dat fal een teycken fijn van u eendrachtigh leven

,

Dat fal uw foeten aert , en t'huys , en over al

Doen achten by het volck , en maecken lief-getal.

Hier dienjenoch vermaentu maeghden en u knechten
Met reden nu en dan te willen onder rechten

,

Dat ieder fy beforght te brengen alle ding
Ter plaetfen daer het ftont , of van re voren hingj

Al fchijntde leere flecht , noch fal de daet bewijfen
Dat uyr het tegendeel veel ongemacken rijfen •

Wie eenigh ding behoeft en niet terftontenvint.
Die wort , gelijck men fiet , niet felden ongefint.

Leert noch het dienftbaer volk leertuwe kinders forgen,
Is' oy t eenigh kleyn behoefte lorflen ofte borgen

>

't Is nut datghy het huys op defen regel ftelt,

Dat niemant voor het huys en koope fonder geit.
Al geeftde foelelucht maer llof-gelijcken regen

,

Is och fa!fe met der tjjr her kruyr rereerden wegen j

Geringe kleurer-fchulr dieongevoelick walt

,

Worr even mer der rijr een o ver-groote laft.

Wanneerje mey r ofknechr wilr voor ofachrer fenden

,

Soo maecktfe doch gewoon, eer fy den rugge wenden,
Dar by hun mer befcheyr fy neerftigh overdachr

,

Ofdaer geen dingen is , om weghrc fijngebrachrj
Soo doende , leerr her volck op alle faecken lerren

,

En door u kloeck bcleyr haer domme finnen werren

,

Soo doende leert dejeughr haer oogen omme-flaen

,

De rijr dient uyt-gekocht -, uaer toe het ledigh gaen ?

Laet ons in dit beflagh een weynigh dieper treden

,

En wegen in de fchael van tuchr en ware reden
Hoe knechr

, hoc keucken-meyr , hoe koek gehandelt
Want even defe plichr is nur aen uwen vrienr. (dient;

De mmfte van het huys dient na de tucht gebogen

,

Dient met der hant geleyt , en tot de deught bewogen
j

Weet dat de groote kloek haer ure niet en (laet

,

Indien het minfte radt met horten ftille ftact.

Voor eerfl:
, indienje wilt een rechten peyl bekomen

Wat bode dient gemijt , ofaen te fij n genomen

,

U w
Siet biereen kort bcworp , dat uin dit geval
Ten dicnfle van het huys den wegh bereyden fal.

Schout al het dienftbaer volck, datvandenijtgedrevej
Kan fchamper na de kunft , en dwerfle nepen geven ; '

Schoutalhetdienftbaervolck dat harig firen wrokl
Offtour en onbc fchaemr mer vrou of mecfterjockt.

Schout al het dienftbaer volck. als weerdigh afre keurei
Dat veel een uytgatig heeft door ongewoone deuren -,

Schout al het dienftbaervolk dat van ter fijden lonkt
Dat fonder eten werckt , en (onder flapen ronckr.

Schout al het dienftbaer volck genegen om te knorren

,

Dat niet ter hant en treckt als met een hortigh morren
•'

Schout al het dienftbaer volk dat moedig henen gaét
En acht 'et groote vreught te drillen achter ftraet.

Schout al het dienftbaer volck dat mey nt te lijn geborcOm tot het innigh mergh fijn heere na te fporen
} {ykyt

Schout al het dienftbaer volck dat vrou en meeftc
En echter voor het volck haer feylen open leyt.

Schout al het dienftbaer volck dar fchier op alle ftondei
Heeft hier , en weder daer , heeft elders ier gevonden

;

Schour al her dienftbaer volck dat fijne daden prijft.
En niet ter herten neemt wat iemantonderwijft.

Schout al het dienftbaer volk dat vreugde weet te plegei
Wanneer de meefter felfs is in de ruft gelegen;

Schout al het dienftbaer volk dat op een vremdc voet,
En ick en weet niet hoe , de floten open doet.

Schout al het dienftbaer volck geflepen om te lincken

,

Sluyp-fielen uyt der aert
, en rechte luyfter-vincken;

Schoutal het dienftbaer volk dat by hetfnoepen leeft,
En dicke buycken voed , en dunne tongen heeft.

Ten leften fchout het volck dar alle Ihoode vlecken
Weer ftaegh en overal mer liegen roe re decken

;

Eê meyr die leugens fmeer en mer de waerheyr fpeelt

,

Is als een witre raef,indienfe nier en ftecltj

Een die haer heeft gewent de vingers krom te dragen

,

Die fal oock
, des verfocht , haer eer voorfekerwagen j

't Is foo j die dertel is , en fteelt niet alle tijt

,

Maer een dieftelen derf, isallefchaemtequijt.
En denckt niet evenwel datghy volmaeckte boden
Sult krijgen in het huys , ofonderuw geboden

;

O neen
,
de rouwejeught dient aen te fijn geleyt.

En met geftaege forgh den huyfe toebereyt.
Wel aen dan

,
jonge vrou.die maeghden en die knechten

Wilt leeren nae den eyfch haer plichten uyt te rechten

,

Ten nutte van het huys , aenhoorteen goeden vontj'
Gaet leydfe tot den Heer , dat is een vaften gront. a

't Is niet genoegh gedaen u van het quaet te fcheyden

,

Ghy moet oock u gefin ter rechter bane leyden

;

Een moeder van het huys is niet voor haer alleen

,

Maer deylt uyt reynefucht haer gaven in 't gemeen.
Als HefterGodes volck metdruck fagh overlaften

,

Sy riep haer maeghden felfs tot bidden en tot vaften

,

Tot ootmoet in den geeft , tot alle goede leer

,

En lietfe nevens haer verfchijnen voorden Heer.
Vraeght iemant wat 'er fchort dat foo veel huysgefinnen
Sijn dickmael menighjaer van buytenenvan binnen

Onrfteken doorgckijf, doorander huys-verdiiet?
De reden is bekent : Gods vreefe woont 'er niet.

Daer is geen beter toom totalle vuylefonden.
Als met des Heeren vrees teworden ingebonden

;

GeenStaeten kan beftaen.geen Vorft en heeft gebiet.
Indien het wocfte Grauw geen heil' of hemel fiet.

De Prins en fijn ontfagh ,deftraffevan de wetten
En konnen over al het quade niet beletten j

a Prxelari Phtto diligentiam omnem curamque legum c07iditoris in eocoüocari eper^
ttre eenftbet , ut civfiitm afuefmeut dekaari , t/iala averfdri. Hcflher. 4. ï(J.
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• Wat iemant voorbedroch in ftille nachten doet

En wort [fo nieynt het volk) van niemant oyt geboet,

/laer Godes-ware vrees die kan het herte raecken

,

i)ie kan in ware daet de menfchen fedigh maecken

,

Die keert de geeiten om , en toont haer volle kracht

: Oock in het eenfaem wout , en in de midder-nacht.

Ooch geen foo natten dingom ii gebiet te ftijven

,

i\ls Chrifti Ibere leer u boden in te fchrijven

;

Die IS de rechte Ichool daer ieder wort gelcerc

1 Koe dat men lij nen vor 'l en fijnen meefler eert :

Daer wort het iachc gemoet , het ftil en fedigh wefjn

De Helen ingeprent , en boven al geprefen

,

Daerwort het koriel hooft gehouden in den bant

,

' Daer w'ort het buygfaem hert de menfchen ingeplant:

Daer isde rechte falfvoor alle droeveflagen,

'Daer hoort men over al van duycken , wijcken , dragen

,

Van liefde fonder gal , énlyden fonderfchult

,

^'anlevenfonder^iit , en fonder ongedult.

Wat fijnder, lieve God : wat lljnder foete dingen

,

Die uyt dat ceuwigh Woorc , als uyt een ader ipringen ?

W ie maer dien lachten aert eens in de leden pre ut

,

Die hecftfe met der daet tot alle goet gewent.

Ontfluyt my defenborn; twift, leugen, tegen- fpreken,

Nijt 5 achterklap , bedrogh , en duylent quade ftreken

,

Van fncode hnckerny , en ander vuyl gefpuys

,

Sal ruymen ugefin, en wijcken uyt 'et huys. a

Daer is geen beter voet,om goeden dienft te trecken

,

Als ieder uyt den flaep der (enden op te wecken

;

Want die van eenigh menfchin Gode worrgedicnt

,

En heeft geen knecht alleen , maer oock een trouwen

vnenc.

Hoort noch een ander heylj dat, als een gulden regen,

Koomt door godfaligh volck cp u bedrijfgefegen -,

biet 1 Laban wort vernjckt vm aldeihande goet

.

Om dat een heyligh man fijn witte kudde hoed.

Siet ! Jofeph , in den dienO: van Fociphargenomen ,

I Doet Godes milde gund op fijnen mt'efter komen

;

En weder uycgejaeght , en in de ftock gefct

,

Draeght in het duyller hol den rijcken fegen met.
' Leert , leert u dienftbaer volkop God den heerfcher ach-

En loon ofharden vloek uyt fij nen hemel wachten j(ten,

Maeckt dat belette tucht in uwe boden veft

,

Die God al voren dient , die dient de menfchen beft.»

Maer om met goede vrucht hier in te mogen treden , .

En om het lleegh gefin te buygen na de reden ,

Soo doet u boden wel , onthaeltfe waer het dient

,

Niet als een llrengevrou, maer als een warevrient:

Wilt hun door goede kofteen gunlligh hert bewijfen,

En laetie vollen tijt om haer te mogen fpijfen -, c

Indiender iemant feylt , ontfet u niet te feer ,

Weeft deftigh alle tijt , maer vinnigh nimmermeer.

Denckt datfe menfchen fijn , die op gelijcke gronden

,

Met groote Princen felf , te famen lijn gebonden

;

Ltnckt dat oock Godeshanthunlijf en fielefchiep,

Enindeweereltbracht, en uyt de moeder riep. d

Indien ghy fomtijts hooft een hortigh tegen fpreken

,

En toonr u niet geneyght om datte willen wreken

,

En \\rokt niet op het woort, maer laet 'et henen gaen

;

En denckt wat u gemoet by wijlen heeft gedaen

:

Denckt hoe u grilligh hert met tochten aengedreven

Oock met den hemel felfs heeft menighmael gekeven

}

a li^eis 't diediuHcercvreeJi'. hj falbsmelidcrwijfeiidmbeJlemDegh, Tfal.

15. lï.

b Optimum ofitemqiiefidéhfjimiimpufa , etiam Ethnicus dixit Plin. Pa?igyr.

c Dit is eene vande denghden der uytnemendet'vroutven , befchrcjenPtoV.^i.
' 5 • 5j' g^^fi (fiyt de text) h.iren hnyfe voeder , en eten haere maeghdcn.
d Scgt-,netHiobc3p.ii.\^.heefthemdieoocknie(ge?naecktdie.7/'j/hnnoedert

tjvem.ucktt?
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Heeft dickmael overluy t gemorret fonder flot

,

Heeft dikmael krijg gevoert ook met den grotenGod.
Een die fijn eygen vuyl w il nae de reden wegen

,

En fal niet veerdigh fijn om harde tucht te plegen;

bus , ghy die alle wraeck wilt houden in den bant*

Ontleet in rechten ernft uw eygen onverftant. e

Gewent u nimmermeer , gewent u niet te fchelden

,

Want oock u befte vrient die heeft 'er in te gelden ,

Wanneer ghy boden ftraft met fel en hart gebaer

,

U mandiedraegt'ethalf, en lijt 'et neven haer.

't Is feker , foo de vrouw heeft met de mey t gekeven

,

En kan oock aen de man geen foete woorden geven j

by IS foo gantfch onthutft , en uytter-maten gram
Dat fy het al begraeuwt, en fcheert op eene kam.

En , dat noch boven al in defen is te klagen ,

De minfte van het huys die moet het meefte dragen

,

Een kint , dat even dan wort aen de borft gevoed

,

Dat fuyght (onnofel fchaep !) hetongeftuymig bloeti

Vermijt dan , jonge vrou , op iemant uyt te varen

,

En laet geen lofie tong uw feylen openbaren

,

„'t Is beter eenigh cjuaet te lyden metgedult

,

,.Als van een anders vuyl te maecken eygen fchult : ƒ
M':t fchreuwen door het huys , met riei-en en met kijven

Te llraffen u gefin , uw boden aen te drijven

,

En is de rechte voet en is de middel niet

,

W^aer door eenjonge \rou moet ftijven haer gebiet

:

Een w oort te rechter tijt met reden uyt te fpreken ,

Alet foetheyt ftrenge fijn , de tochten afte breken

,

Enflechsdoorreyne luchtte worden aengeraecktj

Dar is de weerde deugt die vrouw en achtbaer maekt»

Doch V. at 'er omir-e gaet , en laet uw broofc finnen

boo verre nimmerm.eer van gramfchap overwinnen,

V^an oyt door onverduit een meyt te willen flaen

,

r een ; daer is beter wegh , betaelt en laetfe gaen.

Laer vcor 'ijf eygen volck de ftramen van de flagen

,

Ons \rv-gt"vochte kuften kanfe niet verdragen

;

Laet aen httBritten-lant de harde meyfl'en-tucht,

Ten koomt niet over een met onfe Zeeufche luchc

Hoo.t noch een dienftigh woort vooralle teere vrou-

wen ,

Die niet en fijn geleert haer fucht te weder-houwen

,

Di- licht , en in der haeft , om eenigh kleyn geval

,

Gaen ftellen in het werck de vlagen van de gal.

Ivien fiet'et menigmael dat iemant fchijnt te rafen,

Vv'anncer een plompe meyt ontrent de fijne glafen

( fby het porceleyn haer dingen qualick doet

,

Men fietdat ieder een de ftrafte lyden moet.

Gy, die uw fwackheyt kent, verfchoont uw eyge feyleri,

En treckt de finnen af van al de blacuwe teylen

,

Van al dat China fent. het broofe porceleyn

E n is u geenfins nut , al is et wonder reyn.

Of, lbo u weerde man vind eenigh foet vermaken

Inlack, ofaerde-werck , ofdiergelijckefaeckenj

Soo gaet van eerften af, en wapent u gemoet

Met vrede , metgedult , en met een fedigh bloet.

Gewent u met verdraghen fondergramme vlagen

Nu eenigh ongeluck, dan ongelijck te dr3gen>

Nu dat een haeftigh knecht u fijnfte fchootelbreeckt,

Nu dat een plompe meyt uv.' glafen omme fteeckt

:

Nu dat 'et eenigh kint faloverhant verkerven

,

En ftroyen uwen vloer met koftelicke fcherven

;

N u dat de fchuerfter felfs uw dingenomme ftoot j

Offomtijts eenigh vrint , ofander dis-genoot.

e En meejf geen leeuw pi uwen hnyfe ,feyt de l-l'ijfemm • En de OntvederAu-
gujlitms hidemjielick tegem rereethe) t enfirafheyt o-jerjijngejin. Mtditat.

i Servuspe(favh}ignofce.rr,eliuitftalttriufCulf*mferiis,qHtimtttampridaf-

/imbrtfi
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Set vafl: in u gemoet u niet te willen quellcn

,

AV annccr/e nu en dan koomt uwe dingen tellen

;

En
,
Ichoon ghy menighmacl uw bcile panden mift,

Onrhoutu nierremin van alle wrange twift.

Hier IS geduerigh iiof , om uy t de dact te lecren
Hoc dat men alle fpijt moet krachrigh over-hccrcn

,

Hoe dat men alle fucht van korfcl onverrtant
Moet houdenm den toom , en leggen acn den bant-

Denckt hier, tot uwen troofl:, dat broofe vaten breken ,

Dat weecke dofte (melt , dat natte dingen leken ,

A\ wat van delen aertofis ,of komen fil,

Datheeftalree gevoelt, ofwachfgclijcken val.

Al v/at de weerelt liet moet vallen , breken , ftervcn

,

Wat fiet men evcnibcgh , wat moet 'er niet bederven -,

Al wat men hier beliet is ick en weet niet wat

,

Ja fiet de meefter felfs is nuer een aerden vat.

Waerom dan door de fpij t foo vinnigh aengedreven ?

Ey lieve
! breeckt 'er iet , het ftaet 'er op gefchrevcn

j

Hoe diep oock ecnigh ding u wortelt in den fin

,

De doot
, de bleecke dpot , die fit 'er midden in.

Doch foo ghy lijckewel u niet en weet te dwingen

,

Soo keert de finnen afvan alle broofe dingen

,

En des al niettemin , verfoeckc aen uwen man
Dat hy doch niet en koop dat baciligh breken kan.

't Is beter
,jonge vrou , 't is beter rogge foppen

Te nutten fonder twift uyt hier-gcmaeckte koppen

,

Ais reurigh
,
ongefint

, en met een vinnigh breyn

,

Te nutten hoofiche koft uyr fijncporceleyn :

Wat China backen kan , Vcnedje weet te blafen
Van konftigh aerde-werck , v an kodclicke glafen

,

En dient aen geenen menfch van tochten cpgebult,
Dus lact dat broofe t'jygh ,ofoeflentu gedult.

Indienderdit en gintis in het huys verloren

,

Hoewel ghy ncerftigh fij t u dingen nae te fporen

,

En gaet met tot het volckda'c niet a!s leuren geeft.
En evenwel den naem van waerte fcggen heeft

:

En roert de fifte met , (a) en wilt u noy t bckrocnen
^In water ofgelas den diefte laten toonen

,

Vermijt het ringh-geklanck , en wat 'er meer gcfchiet

^
W^aer van geen wacker oogh ofgront ofreden fiet. b

t Is duyvels guychel-fpel van over bng gedreven

,

En noch
, 'ken weet niet hoe , in onfen tijt geb'even

,

Ghy , hout "et voor bedrogh, vermijt 'er'a's verdacht,
En laet het duyftcr werck begraven in.Ier nacht.

De duyvel is gewoon van eerften aen te liegen

,

Al fprceckt hy fomtijts waer.hy wil oock dan bedriegen;
Dus fchout dat naer geheym , en wat dacr henen liet

,

Want by de leugen-vor il en is de waerheyt niet.
'tTs quaet in dit geval een ongei u(l vermoeden
Te rapen uyt de lucht , en i.i den geeft te voeden

;

Noch flimmerinderhac'1 en opeen loflewaen
'i e ioercnop de meyt , en in haer kiftc gaen

;

Door 'vantrouw ommefienenangrtigh naete fporen
Hecfc mxnigh fwack gemoet fijn ecrite trou verloren

:

Men fiet dat meniglimael met ontrou wort gcloont
Dieaen het dienftbaervolkmiftrouwé heeft getoont.

Hier maen' ick yder man en alle kloeckc vrouwen
Geen leuy en dertel volck in huys te willen houwen

;

Siet wathet weligh hofvoor'fnoode kekers heeft.
En al om dat dejeught daer onbekommert leeft.

iCnirodivlnare, Vtteriltu, Theerlto , LueUti» , PoUucié- aliis adtofolemie
*""; f '»

/''"f
'«^ <tbiem,auoJm«hm^ hodieapud Cdrifli.intsremnnfït pefflmé.W. Uc& altafupeyjlith/a Apud Murnn. Del Rio l,b. mag. difcjuif.ji.cz. 4. 6.

b Adfures dttegevdos multU medisfuperfitiof hemines utulttur , fvejf'tculo,
pvc ttqiui.f-vt amulo invitro 'velmoto, vel ft wovme, fid. Uh. Liov. liè- 3. dt
fcnp:. Afr. DtUa, kb. 4. c. ». qu.^.fed. yé-^.
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Het is de befte voet dat alle raenfchen wercken

,

Dat fal haer aen het lijfen in de finnen ftercken j

„Wie Icdigh fit en gaept , is water fond^ vloet

,

De menfch doet enkel quaet wanneer hy niet en doet.
Dan, fchoon ghy vly tig volk in dienft hebt aengenomcn,
Noch dient 'et niet alleen op boden aen te komen

j

Men vint dat alle ding en rau en flordigh gaet
Wanneer het gants bedrijfop vreemde boden ftaet, t

'k En fegg' niet dat de vrou fal met de leden wercken

,

Maerlaet haer wacker oogh op alle dingen merckcnj
Al wat'erommc-gacten dcughtgemecnlijck niet
Indien het huys-wijf felfs geen dingen naer en fiet.

Het oogc van de Struys (het is van outs gefchre\en )
Dat broet alleen het ey , en doet haerjongen leven

;

Het toc/ien b.iert de vrucht, het coge van de Struys
Is van den ouden tijt een IcfTe voor het huys.

Hoort mannen, vrouwen hoort>ofwiehet mochtcwcfé,
Die onfen boeck miflchieii hier namaels fullen lefen

,

AVanneerghy nu en dan een vreemde watgebiet,
Houd niet voor v. el gedaen voor gy het cerrtmacl fiet.

Het ooge van den heer verbetert alle faecken

,

Het coge van de vrou kan gauwe boden maecken j

Het ooge van den heer dat maecktde peerden vet,
Het ooge van de vrou dat maeckt de kamer net.

Eenwoort.maerin hetcor. Indienje koomt te merckea
Dat over uwen man de kriele tochten wercken

,

Soo let op u bele) t wannecrjc boden huert

:

Wn fonder raetgefchier wort naderhant befuert.

Soeckt niet te lij r, gcdicnt van al te fchoonen meyflen

,

Maer denckt wat menighmael de fncode luften eyfien

;

Weet dat eenjonge vrou gten kleynt kans en waeght.
Die in h^er kamer brengt een moye kamer-maeghr.

Ghy fijt by wijlen fwack , by wijlen uyt-gevaren

,

By wijlen fonder lu ft, ontrent het kinder-baren,

By wijlen ongefont , by wijlen in de kraem

,

By wijlen or.gcfont, by wijlen onbequacm;
U man , een weeligh quant , is dickmael uyter-maten
Van krevel aengeperft , in to^chten uyt-gelaten >

De meyt die dcckt het bed of viert 'et mer de pan

,

O I denckt dat uyt het vyer een vlamme rijfen kan.

Gewis een (wack gemoet dat niet en weet te ftnjden

,

Sal haeft gebogen fijn en licht ter aerden glijden -,

De menfch is wonder broos, dejeught gcweldigtcer.
De nacht is al te vry, enfchoonhcytlockttcfeer. d

Ey 1 leght de fteenen wegh daer over menfchen vallen,

Ey ! fluyt de dingen uyt daer op de finnen mallen j

Het is van outs gcmerckt , een ongeftoten kift

Maeckt dat 'er iemant geit en moye dingen mift.

Door fchoonheyt jgullejeughr, en wel-gelege rtondcn

Is menigh fwack gemoet in vuyle luft gevonden

;

Wel aen dan , tot bcfluyt , hier tulTchcn ons gefeyt

,

Huert vooreen dertel man geen fchoone kamermeyr."

Doch vint u noy t befwaert een meyflen afte dancken

,

Die vaft gewortclt is in ongefchickte rancken ; e

Een yder wort geacht , in daet en in de fchijn

,

Nadït fijn dienftbaer volck, offpeel-genooten fijn.

De boden vanhet huys fijn openbaren peylen

Ofvan een goeden acrt , ofvan gewjflc feylen

;

cHetjpreeckwooTtfeyt
,

Daer het biiysfalgitev te recht

,

Daer moet de meefter fijn de knecht

:

Enfoo het huys h mei hehaeght

,

Soo moet de -jrouwejtjn de maeght.
Frons, inquit Cato, tccipitiofriorejl.

d Het Itali.iens fpreeck-woort feyt ons , watter dickmael in de vveere.'t omme*
gaet : S'alcuno ha brutta mogüe, éf "vnga aiicelU j

f'fï quejla, &gli b.ifi d'hnver qiie.'la.

C PfaImiOI.4.
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! Het is niet fonder gront in ouden tijt gefeyt

,

De Heer is als de knecht} de vrouw gelijck de meyt. a.

;
Leert uyt dit voorigh werck, leert alle trouwe boden

,

I

En wat'er dient gedaen, en wat'er dient gevloden -,

Dient niemant naer het oog , ofuyt een looien fchijn

,

j
Maer laet u gantl'ch bedrijfuyt trouwer herten lij n. b

i
Wilt door een reyne fucht op alle dingen achten ,

\
En niet het loon alleen^ maer Godes fegcn wachten j

De deught heeft haren glans oock in het minlte lot

,

, t n fchoon gy menlchê dientjgy dientden grotenGod.

Stelt dit voor u gemerck, en laet te lljncr eeren

Uw finnenjU bedrijf, uw ganfche dienftcn keeren j

Wat is van fwarelall:, ofharde flaverny ?

„ Wie God van herten dient, die is geduerigh vry.

Die wandelt in de lucht, en boven alle landen

,

Die klimt tot lijnen God, oock middenin de banden >

Die kan in volle luft met vrye finnen gaen

E n verder als de w int, en hooger als de maen.

Maer een die veerdigh ilaet tot alle boofe treken

Als vlees en duy vel baft, ofals de luifen fpreken

,

Hy fy dan wat hy magh,een Prins,ofmachtigh Graef.

Hy iseen vuyle flons. hy is een volle fiaef.

De Heer is niet alleen een God vanhooge bergen

,

Ofdie hem nieten laet als groote dingen vergen

,

Hy fenteen wacker oogh geduerigh over al , c

En fiet van boven af tot i n het laege dal -,

Het lanr is Godes huys , en dieder in verkeeren

Die konnenakemael den '7 rooten Scheppereeren} d

Een ieder in het lijn bedient des Heeren raet

}

,, Welhem,dietrouwepleegtoockindeminfteftaet.

Al wat u wort belaft, ghy tracht om dat te wiilen

}

Dat fal in u gemoet veel droeve baren tlillen

:

Ten krenkt den menfche niet den menfch ten dienft te

fVaen,

Maer wie onwillig dient, die is'erqualickaen.

Indien u vrouw ofheer nae weerde niet en loonen

,

En wilt haer evenwel geen bitter wefen tooncn -,

Denckt dat een hooger Macht, die in den hemel leeft,

Een ieder na den ey i'ch uyt fij ne volheyt geeft.

En laet u nimmermeer tor fumme rancken drijven

,

Op hope dat het quaet verholen mochte blijven

}

Want, fchoon ghy uyt het oogh van alle menfchen
lljr.

God, die u rechten fal, die fiet 'et alle tijt.

Ghy fultte fijner rijt eens reden moeten geven

,

Soo wel als eenigh Prins , oodc van u gantfche leven

}

God, dic het albeftiert, en fiet geen menfchen aen

,

Maer proeft het innigh hert, en v/at 'er is gedaen.

Vriendinne, 't is genoegh. e lek fie de fonne dalen

,

Enkoome,met verlof, mijn liefgefelfchap halen

}

Doch , eer ick heenen gae, en, voor den goeden nacht,

Soo hoort noch een gebot, hier nut te fijn bedacht.

Wanneer uw weerde vrient is op het weder-komen

,

Soo dient voortaen gelet en waer te fijn genomen

a Mores ^fluilui liomhiiirum pleriimque ex anciUari'.in^ comitaTtsiitm moribtt!

judicmtur- qualis enim qu^qxe eji, talitim confortio deleBjtur. Hieroym. ad De-
metriad.

h Ghy dimfl-knechten fijtgehoorfaem uwe heeren, niet na het ooge dienende, ah
fieckcr.de de menfchen te behagen, maer ah dienjiknechten Chrijfi, doende -jan her-
ten den ville Gods. iphcC. 6.^.6. CoIofT 3.12.

c Ten is dan met Godt niet , geVjck de Syriers op een andere gelegentheyt eens

Itflerlicijpraken, 1Cron.20.i8. Goden is geen hergh-god r.Veai , maer oock een
God der i/aUeyen en laeghten , ahjiende mede en lettende of de minjle dingen , Luc.
»l. 10

d <Lyfmm,e quidem teqnaliterfuinatur.1 tendunt ad bojium,fedmediis di~Jer/ïs ,

Ut daar harmonia, alia imperando, ali^ obediendo : Dona Deijunt -varia, éf huncM rcHé obediendiim , alium adparendumreddunt aptum. EpiSfet. ad Arrian."^.
tap. uit. Da operam ne quid unquam invittufaciat , non enim quijuffiis aliquidfa-
cit, mi/er eji .fedqui ini'itus itaque pc animiim componataiis u; qitidquid res exigit,

id-velimttt. Sen. Épijl. öl.

e De Schrijver veert hier «ederomfihfelfs in,prekende tot dejonge vrouwen.
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Dat, als hy fijngemael vereyft met alle vlijt,

Ghy dan niet buytens huys mifichien te foecken fijt.

Als iemantkoomt gereyft, die uyt een foet verlangen

Sich beek in fijn gemoet een vriendclick ontfangen

,

Indien hy by geval fijn vrouwe niet en vint

,

Soo wort hy fomtijts gram, ofniet te wel gefint.

Gy,maekt wanneer het dient, op uwen vrient te wachté,
Dat brengteen eerlickman een vreugt in fijn gedachten;

Gaet valt hem om den hals , en hiet hem wellckom

}

Gaet valt hem in den arm , en kuil hem wederom ;

Gaet voeght u neftens hem, en ftelt uom te vragen
Hoe dat lich alle ding heeft op den wegh gedragen

;

Hoe dar hy koomt geiey fi:, en onder wat geley

;

En, lieve, waerom niet een foentjen tuffen bey ?

Maer wacht hier iet te doen, ofiet te komen fpreken

,

Uyt loosheytjuyt bcdrogh,ofuytgeveynsde treken

,

Ofuyt geniaeckte gunft, ofuyt een lolfen mont

,

Hier dient geen ander fucht als uyt een waere gront.

Ofanders foo de lift wort eenmael onder\ ondcn

,

Soo IS het ape-fpcl voor alle tijt gefchonden } (biet,

A\^ant fchoon gy naderhant hem ware vncntfchap
't Is al maer watcr-verw, u man en acht 'et met.

Maerfoodeteerejeughr van fachr-gewieghde vrouwen
Moet luften tegenihien en tochten wederhouwen

,

Soo moet voor al de man, wanneer hy buyten rey ft

,

Sich quijten in de rrou, gelijck de reden ey ft,

A Is haer de fnelle Kraen wil op de reyfe geven

,

Om tot een ander lant cfover zee te fweven

,

Sy ftijft haer met gewicht, op datfe door de locht
Dedriften tegenftaen en feker vliegen mocht -,

Sy ballaft haren krop met fant en fware dingen ,

Op datgeen fijde-wint haer wegh en foude dringen j

Siet v.at een gaeuw beleyt ! gewis de fnege Kraen
Is weert te fij n bemerckt, en na te fij n gedaen.

Ick wenfte dat het volck, al eer van huys te fcheyden

,

Met ballaft van de tucht fich wilde voor-bereyden

,

Om noyt van buyte-luft te worden overheert

,

Ofvan de rechte ftreeck te worden afgekeert.

U lyfiTcs dede wel, die voer geftadigh henen

,

En trock hem geenuns aen de loofe zee-Sirenen -,

Hy ftack een klompe was fijn gaften in het oor

,

Dus, wat'er ommeging,geen liefde, geen gehoor.
Al die fich buytens huys e'ft uyt den lande vinden

,

Behooren nienighmael het oore toe te binden

,

Om, fchoon een gladdetong de quade luften vleyt

,

Noyt van de ware deught te worden afgeleyt.

Wat fijn in dit geval, wat fijnder quade ftreken ?

Wat fijn hier by het volck, wat fijnder al gebreken ?

Hoe menigh reyft 'er uyt, die, als hy buyten gaet.

En vrouw en echte trou te famen achter laet ?

Wy kennen echte mans, die in het buyte-leven

Hen weten by dejeught als vryers uyt te geven

,

Alleen op defen gront, om met een beter fchijn

Te fpringen uyt den bant , en geck te mogen fijn.

Dit is een rechte voet om luften op te wecken

,

En moet aen alle kant ten quaden eynde ftrecken

}

Wat kan eenjonge maeght niet worden ingebeelt ,

Daer iemant dertcl is, en met de trouv/c fpeelt ?

En wie befeft 'er niet, dat, uyt foodanigh mallen

,

Licht iemantlijt gevaer in wareluft te vallen ?

Die fit en knicke-bolt, en maer de flapaert maeckt ,

Is dickmael onverhoets in diepen flaep geraeckt.

Ghy vaders van hethuys,vviltdefe rancken mijden,

't Is uyt-ftagh van de jenght diemet en is te lijden

:

En voed geen malle fucht tot inden echten bant

,

't Is al te weerden fchat,en al te dieren pant.

M Noch
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Noch is 'et flimmcr volck , dat fchier op ieder haven
Vint, ick en weet niet watjom brant te mogen laven j

De menl'chen gaen te wcrck , als ofhet echte bont
Bleef in haer eygcn huys , en daer verfegelt (lont.

Fy van het vuylbejagh ! doet anders , ware mannen

,

En leert onguere drift uyt uwc leden bannen

,

Leert regels tegens luilcn al te riiymcnjeiight

,

En hoort hoeghy het vleys in banden houden nieugt.

Of fchoon in u gehcym veel hcete dampen rijfcn

,

'k E n Tal u lijckewel rot geenen Campher wjjCen

;

Tot geen uytheemfchegom die met een koude fucht

Doet onrecht aen de trou, en hinder aen de vrucht.

Indien ghy middel foecktom brant te mogen ftejpen

,

Ick wil u ionder leet op beter gronden helpen

,

Ick wil u met gemack doen houden in den toom
In 't waken u gepeys , in 't Hapen uwen droom.

Voor eerft, om heete drift in u te doen verdwijnen

,

Soo ipeent u menighmael van alderhande wijnen
>

Siet datje niet en nut , ofmet den monde fmaeckt
Dat, uyt een innigh vyer, de kiften gaende macckt.

Vermindert uwen flaep , en breeckt de lange nachten
Door vlijt tot deftigh werk, door reyne vroeg-gedachtcj

Weeft neerftigh in de weer en beiïch op den dagh

,

Op dat geen boofe geeft u Icdigh vinden magh 3

En foo u niettemin de tochten overlaften

,

Soo fnijt u voetfel af, en ftelt u om te vaften

,

I^ laeckt dat u grage jeught meer helle nae de fchouw

,

Als naede vuyieluftjofnaereen fchoone vrouw. a.

Macckt dat de geeften felfs niet op en mogen ftijgen

,

Maer eer bekommert lij n om broot te mogen krijgen
j

De bobbels houden op^oock als de ketel fiedt,

Indien men aen de pot geen hitte meer en biet.

Gaet des al niettemin en oftert u gebeden

,

Dat fal een reyne fucht u ftorten in de leden

;

De krevel is van outseen fteeg en vinnigh quaet

,

Dat niet als door gebreck en bidden af en laet.

Maer wacht u lijckewel met vrouwen oyt te mallen

,

Met vrouwen immermeer injocken uyt te vallen ;

Weet dat hy fonder fchult geen vrouw e raken magh
Die nu in langetijt lijn vrouwe niet en fagh :

Oock daer men vrouwen groet , vermijt u van te kuflen

,

Want dat ontfteekt uw vyer.en wie doch fal het bluflèn?

Spaert liever allejock, fpacrtallevreughde, fp.-iert,

Tot datje wederom met u gefelfchap paert.

Bedingt aen u geficht geen maeghden aen te loncken

,

Oock door het oogh alleen ontfteken heete voncken

;

„ Het oogh, het ydel oogh, datleytdeneerftengront

,, Waerdoortot in het mergh de (Iele wortgewont.
Weet dat het gantfchc rot van alle fnoode fondcn
Door ftrijt en regenweer dient in te (Ijn gebonden

j

Maer dat de gullejeughr, en hare kriele fucht

Wort beter overhcert door middel van de vlucht, b

Sijn vyantaen te (len, en met gewekte tergen

,

Of in het open velt hem krijgh te willen vergen,

Magh elders dicnftigh (Ijn. in luft, en heete peft,

Daer is het wijeken heyl , daer is het vluchten beft.

Ghy, blijft dan buytenfchoots, en mijtdeboofe ftonden.

En wat 'er ecnighilnskan locken tot de fonden

:

Dcnckt.hoe dat menig menfeh iljn eer te buyten gaet.

Om dat 'er hier en daer een koifer open ftaet.

Doch , valt 'et iemant fwaer foo deun re moeten leven

,

Die moet hem niet te veel op lange reyfen geven :

a Dutndum eji hic wnlri , ci'tad FTihriufJtbi ifjidicere conjueverat ; Hamabo te
jcjuniii, ut lic ciho collies, non de vcliiplate.

b Annotavit bene A'igupniu , cjuod ApoftoIusPaulusdeeaterisvitiii dixerat,
Rejïjlite; delibidme,Fitgitc. ti<jmreliijuit vitiis, inquit, debmM 'm frtefenti rejï-

fiere, libidinem veroficgiendofiiferure.

u w
Veel uyt den huyfe fijn , veel uyt het vader-Iant

,

Doet hinder aen de vrou en aen den echten bant.

Die met den lij ve rotft door alle vreemde palen

,

Leert dickmael met den geeft,ja met de liefde dwalen ; c

Die veel te peerde rijt , en veel te fchepe vaert

,

Wort lichter als hy plagh,en krijght een lofTen aert : d
Dat is van outs gelooft, het trouwen is gevonden
Op dat het echte paer , door ware fucht gebonden

,

Malkander overhantgeduerigh moghte (ijn

In voorfpoet herten-luft , en fteunfel in de pijn.

Hoe lichte valt de menfeh , die met onwifle fchreden
Koomt fonder met-gefel een gladden wegh getreden >

Helt oytdjnlofle gang naereenigh ongeval,

Wie is 't , die in de noot hem weder rechten fal ?

Wat gaet de menfehen aen , die rafen om te paren

,

En fchier noch in de fceft haer fvellenom te varen
Of naer het koude Vack daer witte beeren fijn

,

Ofdaer de ftrandcn fplij t van heete fonne-fchijn ?

Wat is 'er menigh leet in alle tijt gerefen

Van uyt der ftadt te gaen , en lang van huys te wefen ?

W-'at is 'er menigh man ten hooghften ongefint

Die
, out van reyfen koomt, enjongekinders vint?

Daer fijn uyt dit geval niet felden goede vrouwen
Door overfpel befmet , en dat ter goeder trouwen

j

Ick weet dat menigh kint voorwettigh isgekent.
Al was het by een boefde moeder ingeprent, e

HoortZeeuws, en HoUants volk, die uyt de Zee gebo-
ren

Hebt altijt nieuwe luft om landen op te fporen >

Oflaet de lange rey s , offtaeckt het echte bed

,

Ofhebje varens luft , foo neemtde vryfter met , f
Geen vrouw en dient alleen, fiet Eva van der flangen
Met liften omgevoert , en in der haeft gevangen

;

Sy eenigh bracht , ey laes 1 de weerelt in de pijn

,

Een vrouw , eenjonge vrou, en magh niet eenigh fijn.'

Ghy die ecnjonge vrou laet eenigh fitten treuren

,

Denckt hoe de weerelt gaet , en wat 'er kan gebeuren j

OfvaJt'erongemack.foolijt'etmetgedult;

Wan: fy is v/onder broos , en ghy niet fonder fchult.

Maerom aen uwen man fijn huys te doen behagen

,

boo wil ick ,jonge vrou, een nieuwen raet gewagen

:

Het is u wonder nut , foo ghy met alle vlijt

Uw eygen poften trout, en niet uyt-huyfigh fijt.

Daer is geen ruygh gewas aen uwe teere wangen

,

Dat is tot u gcfey t ; Bepaelt u lofiTe gangen

,

Bepack u binnens huys , bepaelt ujonge vrouw

,

Daer is aen uwen mont geen deckfel voorde kouw. gHy , die den eerften gront van onfe taelc ftelde

,

En heeft u niet genocmt , ofvrouwen van den velde,

C Certits in hofiitibuf mn eft amor, trrat ut iffi. Oiiid.

d Onder de wcrckenvan D.Icfeph. Halufekergeleert en godf.tligb Gefc^rifc ,
Qu9 vadis ' gen.temt, daer hy veel fwarigheJen en ongemacken , die uyt het reyfen
ontjiaen, klacrlijck aenwijft, een bseck wcerdigh omgelefen te wtrden : in het weUk
hy onder anderfin. 1 1 . als bijl:4ylende , fielt defi reden : Motion is ever accom-
panied vith inquietnciïc , nndboth.irgiiesand caufes impcrfcaion ; where«
the happy cftate of heavcn is defcribcd by reft, ^Yhofe glorieus fpheres in the
mcane time doe fo pcipctually müove , that thcy never arcremoovedfrom
thcirpl.icc.

e üitfal dengmifiigen Lefir mifchien vreemt en ongehoort fchijnen , en hetfel-
•vefoude hier weldienen naerder verklaert tejijnjan overmitsfulx beft door exem-
pelen kanworden aengiivefen , en dat voy dies aengnende eenigefonderlingegefchif
d'.nilfen'.uytdefihriften 'der Rechtsgeleerden hebben aengemerckt , die in andert
beeckennietgevondenen voorden , en evenvoelveelgoede bedenckingen in haer heb-
ben, foojijn v>y van meyninge aen '-el eynde dejes vercx eenige derfelver tot onder-
richtingeen vcrtnaecl-elijckheyt des Lefers neder teftellen, om hiergeenfcheuringl
te maecken-, en ons voorgeftelde wit te verhinderen.

f An autem ér ejuando uxormaritumvagabundum Ó' perpetu'oprof.cifctvoleil-

temfiqiiiteyieatur, vide apudP- Heygitim part. l queft. 14.

g Galentu lib. 11 de ufuparlium,fcribitfamineiimgenuenon habere pilos htfd'
ciefibi adverfusfrigora aiixiliaturos , quodfui teBo maximam vitx^/irtem eni-
gere dtbea'.

Of
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'I
Ofvrouwen van de ftraet;//«9'/-x'rö//> isuwen naem,

Een woorcook uyt de klanck, tot uwe plicht bequac.

; Als Adam in den hofgafnamen acn de dieren

,

I

Men konde door het woort bekennen haer manieren ; a.

I Ghy denckt, als u de man begroet, en huys-vrou hiet,

! Dar u een korte les tot u beroep gefchiet.

j
Laet, ick en weet met wie, gaen dolen by de bucrcn>

I

Ghy,blijfcin u bevangt daer lijn uvailcmueren,

U flor, u bolle-werck, u rots, u trouwe veft

,

Blijfc daerjO fedigh volckidaer fijn de vrouwen beft.

^

Bef^aet dat over al, van boven tot beneden

,

Dacrnioogh)c,fonderrchroom,metvryegangentreden>

Een die het huys befliiert moet w eten wat, en hoe

,

JVlacr alle dingen hen, tot in de kelder toe.

Men acht et voor een fey 1 hec oogh te laten dwalen
Door eenigh vreemt bedrijf, mner in fijn eyge palen

Daeris 'et prijfens weert, indien menoverflaet

Al wat een ieder dcet, en wat 'er omme-gaet. e

Niet dat ick eenighfms, door al te (trenge boecken

,

Een vrient beletten wil een vrient te gaen befoecken

;

Neen, datisnietgemeentj devrientfchapiste foet,

In s\ eelde, grootcr 1 uftj en trooft in tegenfpoet.

Kiefl vry naer uwen aert , kieft lieve noot-vriendinnen

,

Maer fedigh, heus, befet, en van beproefde finnen

;

De mcnfch wort eer offmaet by menfchc acngedaen,

Na dat de menfchen fijn die met hem ommc-gacn.
Gaet defc na den tyfch by wijlen eens begroeten

,

Maeroi'cilooptfe niet met al te lofle voeten

:

T c groote vryheyt walght. befoeck is wonder goet
Voor die het met befcheyt en niet te veel en doet <i

Voor maeght ofechte vrou veel uyt 'et huys te wefcn

Enis van ouden tijt van niemant oyt gcprefen

}

Siet als het weeligh fchaep gaet doltn uyt de ftal

,

Straxis'et voorde wolf, ofander ongeval.

Als Abrahams gemael is buytcns huys gevonden

,

§y ftaet in grooten angft om daer te fijn gefchonden >

't Is waer datGod het quaet ten beften heeft gewent

,

Maer let eés hoe het quamjhaerman was daer ontrent.

Als Dma ging befien de dochters van den lande

,

Siet wat een droef geval ! haer eerrje blijft te pande

;

En, fchoon om defc daet een groote moort gefchiet

,

Haerbroeders krijgé buyt,maer fy haerraaegdom niet.

Hocgeeftigh,heeft 'er een het vrouwc-beelt befchreven,
En, dooreen wijfe vont, gefchildert naer het leven l

Want, om haer rechten aert te maecken opcnbaer

,

Soo ftelde'r kloeck pinceel een fchild-pad onder haer:

Een fchild-pad,altijt-t'huys,die in haer eygen fchelpen

Sich kan voor alle quaet en tegen leet behelpen >

Om dat een jonge vrou is vry van oiigemack

,

Indienfe maer en blijft ontrent haer eygen dack.

Een fchildpad,traeg-gevoet,dienoyt en komt getreden

A Is met een ftiUen gang, en met gcfette fchreden

}

Om dat eenjonge vrou in daet en in de fchijn

Moet deftigh in gebaer, niet fchotebolUgh fijn.

Een fchild pad;ftilheyts-vrient,M'ienstongeloofe kaken

Geen ftemmcgeen geraes,geen klank en konnc makcnj e

Om dar eenjonge vrou geen weien beter ftaet

,

Als datfe ftille fwijght , of niet te veel en praet.

a AiiAm totn.m vnturtm l>.ii.ii! 'm ci>rjj>tcla , & iniuïtta tft univerfam rtrum

harmtnlmi. Riekt. j1xic7ii.lt- Poli:.

b LuCitfcrt m bant j'tnttnt'tam Nax.'umz.tnm in Manitorit ; uii itti mulieret

Allcifuitnr : Domiii tibi urbs e(t fif nemora &c. Chryfcjhmuf mulierem efft fui*t

domi phihfophflri in (toiu lohan, Houiil.

c S; tfiiid in domo accidit , matrifamt}'urf id tintum ep'c dehtt , eam inim omnihui

qua intui fuHt diimin.iri c;tortK A'ijf. OEconotnic.r. inp'. i

d Stelt u-ani -vottfeldcn i» het hn}s unes n.refleH, hy ttttghte iivervtrdrietigh

tngramwordm, Prov. 15. ir-

e E; iingtia é" dentikuf fanre tiliudmtm, miéitrn GifnertK ir "Ui decent , &
txferttnth dtmenjirm.

Een fchild-pad, weyger-luft, die niet als aengedrcven

Sich aen haer wederpaer gewoon is op te geven ; /
Om dat eenjonge vrou moet blijven onbefract

,

En plegen reyne tucht oock in het echte bed.

Een fchild-pad, kinder-vrient, die tegen hooge baren
En ander ongeval haer eyers kan bewaren ; g
Om dat eenjonge vrou, ten goede van de vrucht

,

Moet toonen , alfiedracgt, een rechte moeder-fucht.

Een fchild-pad,facht-gemont, die fonder harde tanden

Geen menfché hinder doet, geen diere brengt ter fchan-

Om dat een jonge vrou geduerigh, watfc doet, (den

;

Noch vinnigh in de mont , noch bitfigh wefen moet.

Eenfchild-pad,huys-vriendin,dienoytenkomtgetrede

Ofdraeght tot aller ftont haer wooning op de leden >

Om dat eenjonge vrou, oock alife buyten reyft

,

Moet dencken wat het huys van hare plichten cyft.

Hoc teer is vrouwe lof! alleen met uyt te dwalen
Soo kanfe boos gerucht haer op de leden halen ;

Want krijgfe maer een reys den naem van Sclden-

t huys

,

Het recht is tegen haer, men achtfe niet te pluys. h
Soo dient dan hier beforght voor allejonge vrouwen

,

Het oogc van hetvolck en allenijt te fchouwenj
Al wat opfichtigh is, en wat het ooge treckt

,

Is om te iijn begeerte ofom te fijn begeckt-

Men fegge wat men wil, een vrouwe wort geprefen ,

Niet om haer grooten naem,maeromhaer fedigh wefen:

„Te leven fonder roem, en in het duyfterfij Ui

,, Is voor een eerlick wijfeen helle fonne-fchijn.

Wel tracht dan, lieve, trachtu niet alleen te mijden

Van fchade by het volck in uwennaem te hjden

,

Uw deught dient even felfs niet al te fcer bekent

,

Want, door tegrooten eer is menigh wijfgefchent.

Laet RidderSjheerlik volck,1aetPrincen,vorften, helde,

Doen klincken haren lof, en door de weerelt melden j

Ghy, fchuylt in u bevang, daeris u vaftc fchans >

Ghy, blijft aen uwen hcert, daer is u befte glans.

Dit wort noch evenwel in geenen deel gefchreven

,

Om gronden aen den man tot vrouwe-dwang te geven;
Een die met eyge praem fijn echte wijfbewaert

,

En houd den regel niet van onfen vryen aert.

Men hoeft (God ly gelooft,) in onfe Neder-landen
Geen boeyen voor de vrou, geen flaevelicke banden

,

Geen kluyfters aen het been , geen ander onbefchey t

,

Dat elders wort gepleeght, en niet en dient gefeyt.

Ick bid de Zeeufchejeught en alle ware mannen

,

Noy t vrouwe doorbedwang in huys te willen bannen

}

Sydieutniet, als een boef, gefloten inde ftockj

Sy dient niet als een aep gehouden aen den block.

Denckt vry dat menigh wijfis uyt den bantgefprongcn,

Om datfe veel te feer was in den bantgedwongen

:

Van hier dan alle dwang; de Zeeuw is al te vry.

Geen deught en wort geleert door harde flaverny.

Daer woont een leelikfpookin'tvoor-hofvan der hellen,

Geboren om het volck tot in de fiel te quellen -,

Men noemt'ctYver-fucht,een dochtervan derNacht,

Dat fy, uyt Wacnbcgort,tcrvvecrelt heeft gebracht.

Geruchten Tonder gront, geduerigh Quaet-vermoeden,

En Achter- klap, gewoon de Leugen aen te voeden

,

En alrijt verfche Schrick , en ftaege Dwcepery

,

En Dorft tot heete wraeck fijn haer geduerigh by.

f FcL'yninateJIfidononniJtamantofrovoctititérfer'einvitiiceH , ctijtisrcino'

tavdam rationem vide ap'id JËlianum lik i<,de Auimalib. cap. 1 9.

g êl;tomodoovn/t'.ateJludocnJivdiat videapud Gejner. in defcriptione tejltidi-

nis. apudPlin. ó" "l"!-

h Meretrix prafum'itur de jure, cftnemrillum'ViigatHy& alienar domos, mme
hanc rt'inc illnnH in'vifit. Angel, in l.Jiqtm illujiris. C.idSenatitfconf. Crfc. vid.

Proverb. ƒ.6. Syrach.9.6.8.

M 2 Haer
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Haer oogen fijn gcmaeckt om ieder na te loeren

,

Haer leden afgericht om huy fen om te roeren

,

Haer kop geweldigh los , en Iwack gclijck een riet

,

Om datfe t' aller tijt naer icmant ommc fiet.

De vriencfchap haer gedaen oock by de belle luyden

,

Die kan haer griUigh hert tot flimme lagen diiyden

;

Sy fchrickt vooralle man , fy vreell haer eygcn bloet,

En die haer liefde dracght , en die haer gun lic doet.

No);^t toontfe blijden fchijn , dan als haer flimme gangen

Sijn uy t op haer bedrogh , en loeren om te vangen -,

Haergimft is cnckel lill , van buytcn fchoon gelaet

,

Van binnen enckel moort jen niet als wreeden haet.

Bcleeftheyt , fchoone vcrw , geibntheyt in de leden

,

Wel-fpreken, kloeck beleyt , bequaemheyt inde feden

,

En wat 'er anderfins ons wel te llnne ftact

,

Is hier maer enckel gal , en voetfel van het qiiaet

:

Koomt maer ccn kleyne wint haer in het oore blafen

,

Sy fteygert in de lucht , en fchijnt 'er afte rafen

;

Sy hoort dat niemant fpreeckt^dat niemant is bekent

,

N och blijft 'et aen het fpoock ten diepften ingeprent

:

Haer flaep is ionder ruft , wanc in de ftillc nachten

Soo bobbelt haer de kop van diepe na-gedachten

,

Haer gantfe bloet verfchiet op 't drillen van een blad,

En vlieght door al het huysom ick en weet niet wat

:

Sy luypt acn alle kant , om ieder na te fporen

,

En foeckt geduerigh iet , dat niet en is verloren ;

Maer alflc 't guntfe foeckt ten leften ondcrvint

,

Dan iffe boven al geweldigh ongelint.

O wat een ongemack ial echte lieden quellen

,

Alsman offwacke vrou na defe ftuypen hellen

!

Wat heeft 'er menigh heldt , oock buyten alle fchult

,

Sijn weerde liefgedoot , alleen uytongedult.

Siet Procris in den geeft door V ver-fuc hc ged reven

,

Verfpiet een ecrlick man , en laet haer jeughdigh leven

:

Hy fchiet een fnelle pijl juyft daer de ruyghte drilt

,

En treft een lieve vrou , in plaetfe van het wilt. «

Leuconoë, bynaeft in eenen graet bevonden,

Wort van een wrcdcn brack aen alle kant gefchonden >

Haer man geheel vcrwoetom foo een droeve doot

.

Doorfteekt iijn eygen hert,en valt haer in den fchoot.^

Juftina fedigh dier , noyt van de quade tongen

,

Noyt van den achterklap in haren naem befprongen

,

Wortvan haer eygen man, wort om dé hals gebracht

,

Om dat haer wackeroogh hem wat te geeftig dacht, c

Sict Cotys , ingeleyt van defc felle vlagen

,

Is om een vyfevaes in rafery geflagen

;

En , nae iljn droefgemoet had lange tijr getreurt

,

Soo heeft hy fijn gemael de leden af-gefchcurt. d

a nde Cvid. Metamorfh. lib. j-ird; t/frte am.vidi, lib.
J.

hParihen'iM Nicoijïs anliqiiufptita Gractif'ri Evoticn cap. lO.rtfertCyamp'

furn Thejfalum, cum uxcrem duxifftt Leucotioam , tl/ vevandifiadimn 'm filvis ple-

rumque agtrefilitum f;iïfe : nov» autem nupta,f:(Jpicata tum cum alia aliqua rem

kabere.fecuM ipjïtu veftigiafub quidarnfruticeta eventum exrpc^''bat,r.imis vero

motis rifrute eaties indagiiUres accttrrerunt,\pfamciue mor(tbiu,inJlar hellua , dila-

tuarunt , Cyanipptu auttni, 'd turn injperatuvt ijitatns , feipfutn quoqxe tniadAvh.

yiJIipuLitur SoJiratM lib.^ di 'ven.ition. Plutarch. P.irM. cap.^i. Stobititi calUH.

eap.6i.

t IuJiina,ncbiliJJimapuella Romana , 'virgttics futc atatis eltgaiit'uifortnalong'e

fuptrans , cum juveni cu'idam iiuptui kl'artntibus tfettradita, ob folamipJiM

fitlthritiidinem ac Uforem ht fufpicionim mitrito venit, qui candidijfimauxoris cer-

•vicemco}ifpicattu,mcUnantisf*adcxuendum cakeurn-,furore ex zelotypia acctnfeu,

teneram puelLvn ntvamqnecoyijugemjugulavit. Cujiu e:iam nuitc exftat hoc Epi-

tapkiutn :

Immicis fcrro fccuit meacolla maritus ;

Diim propcio nivei folvcre vinda pedis

,

Diirus, & ante thorum, quo niipcr nupta coivi,

Qup cccidit no(biv;rginitntishoiios

;

NccculpamcruilTe nccem,bonanuminatcftor ,

Scd jacco fjti forte percmpta mei.

Difcite ab exemplo Juftinr, difcitc Patres j

Ne nubat fatuo filia vcftraviro.

iCitysiRex ThrncU, (iu/i in uxorem zehtjput tffet , anxüsdiu cigit^tmiihus

agit.1'

Maer eer fal ons de nacht met hare fwarte vlercken

Bcdccken al de lucht , en onfe kim be\\ ercken

,

Als mijn vermoeyde pen fal brengen aen den dagh
Wat droefheyt menigh menfchuyt defc plagefagh.

Geen fucht,gecn harde drift van alle felle tochten

En bacrt in onfcn geeft foo v rcemde waen-gedrochtcn

Soo duUen onverftant als defe i'pokery

,

O mannen houd de borft van hare ftuypen vry^

Ontlaft u deufigh hooft van alle vyfe droomcn

,

En doet in dit geval gelijck het oude Roomen

,

Dacr noyt een ccrlijck man hem in fijn huys begaf,

Of fant aen fij n gemael een bode voren af. e

Dat was genoegh gefeyt •, 'k en heb geen achtcrdenckcn

Dat oy t mijn echte deel haer eerc mochte krencken
j

Wantofick buyten gae , ofdatick weder koom , »
Sy is ( oock fondcr wacht ) fy is geduerigh vroom. *

Dit IS van ouden tijt , en heden oock geprelen
j

Want die men veel betrout , en wil niet ontrou wefen

:

Maer die met flim geloer op fijn ge felfchap wacht

,

Die leert haer fomtijts doen dat noyt en is gedacht. /
Maer wilje gantfch het quaet uyt u ghefelfchap wer-

pen,

Soo pooght des Heeren vrees in u gemael te fcherpen
j

Want fooje dat verwerft , daer is geen twijfel aen

,

Van haer fal quade luft , van u de vreefegaen.

Ghy mede , jonge vrou , pijnt u te wederhouwen *

Van defe dweepery , en alle mis-vertrouwen

;

j,N iet dat foo vinnigh bijt , en foo de jeught verfli nt , •

„ Als droefheyt in den geeft tot yver-fucht gefint.

En broet geen innigh leet, geen hooft vol muy fe neften ,

En laet in u gemoet geen quade tonge veften j

Gelooft geen achterklap , en fooje ruften wilt

,

Siet datje dwafe forgh door reyne liefde ftilt.

Maer pijnt u boven al geen reden oy t te geven

Tot dit verdrietighleetenongeruftigh leven;

„Weet dat een eerbaer wijfmoet afgefondert fijn

„ Niet van het quaet alleen , maer even van de fchiJH.

Indien ghy fijt beducht van op den klap te raecken

,

Soo treckt de finnen afvan ticnderhande faecken

;

Van alteloflenpraet , vandertelhant-gefpel

,

Van hier en daer te gaen met eenighjonck-gefel

,

Van door een felfaem kleet geweldigh uyt te fteken

,

Van Prins ofander Vorft met u te laten fpreken

,

Van wijfs by eerlick volck voor niet te pluys be-

kent ,

Van alderley gefchenck dat u een vreemde fent

,

Van met een dertel oogh de lieden aen te wincken

,

Van ydaer ghy fijt genoot , de glafen uyt te drincken

,

Van fonderuwen man veel overal te gaen

,

Veel in de venfter fijn , ofin de deure ftaen.

Daer is geen nutter ding voor allejonge vrouwen

,

Als, door een ftaegh bedrijf, de jeught te wederhouwen;

E n in het tegendeel , het flimfte dat men vint

Is , dat een rappe fiel haer niets en onderwint.

Die ledigh fit en kijckt , fct al de fi nnen open

Tot ick en weet niet wat ; des koomt 'er ingeflopcn

Al wat een fwacken geeft en goede feden krenckt

,

Hoe menig denkt 'er quaet,omdat hy niet en dcncktl

agitatuiyfuis ipfius manibus,a piidendh incipiens,eam difiemt,ttt tx Theopompt re-

cenfet Athernem lib. ii. cnf. 14. Tir.iq. l- 16. connub. PlurACxemph hacaddiuk

poffent,iuter qute illad eximium:hhanna Aragonia (JnquitThuamu lib. 16. hifltr.)

Caroli ó" Ferdivandi mater, ex Zelotypia olim contraBo Mttimi morbo, qui p>^ Pbi^

lippi vuiri;i vtortem in apertum infaniam eva/!t,ó' ab eo tempore tiirreificlufa,cii0t

felibtu colluHam, adextrnnamfervenitfeneli.int.

c nde Plutarch Problem. Rom. cap. 9.

ty.ileat Ovidiaaum hoc ,

De/ïne, crede mihi, viti.i irritare vefundi ;

Obfequio vmces aptiui ifta tut.

Gewis
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•G«wis de broofejeuglit wort al te licht bewogen

,

En door een ydel hert uyt haren ftant getogen

:

,, Het befte water ftinckt wanneer het ftille ftaet
j

I

„ Enalshetyferruft, fooroefthetmet'erdaet.

Al magh een kloecke vrou geen winft ofeer bejagen ,

Met eenigh fwaer geding den Rechter voor te dragen

;

Al magh een kloecke vrou niet toonen haer vcriianc

,

In dienll van eenigh Prins, of van het Vader-lanr: a

Al magh een kloecke vrou, om fonderlinge reden, b

,
Niet dienen indclv.rck5nietheerfchen]ndefl:cden ,

Nietfitteninden Raet ; noch vinteen vlytigh wijf

In menigh ander ding een eerlicktijr-vcrdrijf:

Noch wort haer evenwel vry ftofgcnocgh gelaten

Om niet een ure tijts te dwalen achter ftraten

;

,,A\ wie fich bcfigh houd ontrent het huys-gelln

,

,, Die vint 'er kleyn befiagh en groote faeckcn in.

Ghykont, befettevrou, hier tij es genregh hefteden,

Indien ghy maer en wik u quijten na de reden

:

Een moeder van het huys, die op haer faccken paft

,

Vint dickmael groote vreught, en weder grooten laft.

Ghy, met u weerde man , il jt hier als hooge machten

,

Als Princen van het lant ; c laet uwe kindcrs achten

Voor Ridders van den Staet ; en doet 'er vorder by

De boden van het huy s ; liet daeruw borgcry.

Hoe mooghje jonc;e vrou, uw finnen laten fwieren ?

Hoekonjeledigh fijn ? ghy moet een Rijck hefticrcn,

Gy moet een Voiftcndoni, een lant, een gantfchen

Staet

Behoeden van gevaer, en dat met eygen raet.

Ghy moet u menighmael als ware rechters toonert

,

]S u ftralfen na den evfch, dan goede dienften loonen

;

Hier na den regel gaen , daer uyt een volle macht
Iet rechten dat 'er fchort, al naeje dienftigh acht.

Hier moetje ftil gemor en muytery beletten

,

Daer iemant met 'er daet uyt alle Staten fetten

:

In 't korte groot befiagh, oock in het kleyne wijck,

Soo dat men fcggen magh j Een huys een koninck-

rijck. d

Hier dient nu, fnelle pen, hier dient een buyte-reden

}

Hierdientdemanvermaent, aleer wyvordertreden.
Te nemen tot behulp fijn wij fen haerbeleyt

,

Gelijckfe tot behulp van Adam was bereyt.

Daer fijn verwaende mans , die alle vrouwen laken

,

En fluyten haerde deur. oock in geringe faecken

,

Ja houden voor geral en enckel kinder-praet

Oock dat een deftigh wijfop vafte gronden raet

:

Daer fijn verwaende mans, die buyten alle reden

En met een nortle kop in alle dingen treden y

Die uyt een eygen fin en aengenomen waen

,

Al war de vrouwe fey t geen achten willen flaert.

Hier fijn (namijn begrijp) geen kleyne reden tegen
5

lek mcyne dat de vrou ons meer behoort te wegen ,

lek meyne dat de vrou ten dienfte van de man
Oock groote dingen felfs ren goede leyden kan. e

Men vint in menigh boeck dat ecrtijts van de vrouwen,

Voor al by wacker volck, niet weynigh isgehouwen

,

.T L.famina ff.dere^ul. lir. 16. B.!rt& D D. L.r.itprator. ?.ƒ«. ƒ• dejud.

hGiirJï/ifdt Magijiratib. lil/.i.cap 4. idmtroduBmn elfe patat propter bone-

Jiiltem mtiherum-, ne njMl'hu: ojficiis implicenttir, ó' hominnm confortit inlereffe c«~

gtvitttr; cummagiJlr,it'.'jJttpHbr!caperJ(mn,ó' p''l'"»f:i' copiaynfacere dibe.1t.

c Mjritusjt-ve paterf.jmdiaf h ftfe Rfgis habet imagmem. Keckcrman. dijput.

fr.ici. iS.pmb. 8. £ƒ uxcres Domm<e domtu'vocantura lurecmifultis , Bart. !?t l.

Tttia citm tejiamento. §.'il:. col. i. "jerf. quaro.ff. dé Leg. l. Angel. conf. 144. Pet.

l^iichor.coiif. 2-^7. Rii?n. co)!f.i\S.

rfLa familie bicn conduiftc cft Ia vr.iye image & niodcllc de la Rcpubiique,

& I3 puifTance domcftiquc raflemble a la puiflance fouveraine. Bodin. de la Re-
pub lib. i.cap. 2.

t§l;^da7n}mllieresmntHriorlsfiipïentiai!-confïliiexiJltmt.iit injtnuat text. in

I. ciimp'raior.jf. dejiidic.Muha&hftej/i'disdiifaJ'unifapienter. ThefeM apud
Burip.

En dat niet Tonder vrucht; men vlot dat vrouwen raet

Heeft, ick en weet niet wat, dat ons te boven gaet.

Sy vinden menighmael geweldigh kloecke ftreken

,

Die met een fnetlc drift h aer uyt den monde breken j

Sy vinden in der haeft een onverwachte flagh

,

Die noytvernuftigh hooft in wijie bocckenfagh. ƒ
Siet my de Grieckenaen, fiet Duytfen en fiet Franfen

,

Die hebben alremael, oock midden in de lanfen

,

Oock in het krijghs-beleydt de vrouwen raedt gc-

vraeght

,

En op hacrgeeftighbreyn een ftouren flaggewaeght.^

Darius heeft beftaen, en niet te fijner fchande

,

Tc mengen vrouv/en raet in faecken van den lande j

Als N ero nieu-gekroont hem noch gefeggcn liet

,

Hy dede w onder veel dat A grippine riet.

Juftinianu"; felfs heeft opentlick geprefen

Den raet door fijn gemael fijn Raden aengewefen

}

Hy, die de wetten gaf, en heeft hem niet gefchaemt

Tegevenaen het Rijck een wetby haergeraemt. h

In 't korte, menigh huys is in der daet behouwen

Alleen door kloeckbeleyt en middel van de vrouwen >

Ja fiet ! oock menigh msin is grootin fijn bedrijf

,

Niet uyt fijn eygen hooft, maer om een deftigh wijf /

Men vint des niettemin by wijlen vreemde menfchen

Die geen vernuftig wijfvoor hun en (ouden wenfclien, k

Macrkiefen uyt den hoop , met voorbedachten raet*

Een d ie niet anders kan als ftrijcken over ftraet

,

Een kiecken-murruw dier , een fiele fonder leven

,

Die van de reden feifs geen reden weet te geven;

Een lichaem fonder oogh , een ooge fonder licht

,

En, met een woort gefeyt , een onbedreven wicht.

Vraegt iemant waerom dat'verftaet doch eens de rederij

't Is om met volle macht in als temogen treden >

't Is om in alle ding gedaegh en al den dagh

Te drjjven fijnen wil , te ftij ven fijn gefagh.

Maer vrienden, raet verlof; dit fijn bekacyde fiagen

Hoe 1 kan u tanger oor geen tegenfpreken dragen ?

Hoe ! lijt u grilligh hooft , uyt pracht en overmoet

,

In vreugt geen mede-maet, geen trooft in tegenlpoet?

Hoe I kan eenflechte duyf , verdwaelt in lofi^e wan.en

,

Vercrooften na den ey fch, en, als het dient, vermanen ?

Hoe ! kan een flechte duyf, dat geen onwijfe kan

,

Met eenigh foet gefpreck verfraeyen haren man ?

Ghy laet een geeftigh quant u reken boecken houwen ,

Ghy doet een ruftigh knechtuw koren-landen bouwen j

Ghy kieft u voor een mem de gaeffte die men vint

,

Ghy foeckt in grooten ern ft een meefter voor u kint

,

Ghy huert een fnege mey tom op de koft te paften

,

Ghy krijgt gehandfaem volck tot fchueren en tot waflen,

f De Italiaenfche Poëet Ariofto heeft onder andere de vrouwen defcn lofmet

dcfe fijne aerdige rijmen toc-gefchi-evcn .-

Molti conjigli delle dennejono

Meglio improvifo cWa perifin'-ji ufati

,

Che qriejlo éfpeciah C^ frcprio doiio

Frat.wti (^ tanti lor delciel largiti :

Ma pui) mal auel degl: honmii elj'cr bono

Che maturo difcorfo 11071 l'aiti ,

Cvemnch'hMiaaTmn'mariiifiprit.
Spe/o aictm tempo , érnadtojiitdio ó" ojn-it.

g Lr.cedeni07iii publica cojtJiUa uxoribnr tOTlijr.ttmt^.hmt i

Atbemenres eaf pubhcU deliberationib'.u itdhi'éebaut ,

G:;Ii!&GermanideP::ce& beUgctiinfoémmis agêbatit.
.

. -,

LatèGarf.de Ahgifr.lib z.cep.^
1

'

hL.Be}ieaZenoneJiib.fin.G.de(fii.idr!ip.prisJcr'!pt.é' i6.gl,!>f'&^0i i.

\Pompeja Plotit ineredibile diBis qunr.tum auxeritglorii'.rn Trajani , ir.quis

A-irel. ViBor.

;è Tran^oys Duc de Bretagne fils deleaiM- aimoit plutoft femme fimplette

qiiefage & bien .ivifée. Car lors quandon liiy paria de fon mariage arec Ifabeau

fiUc d'ïfcofiè , Zi qu'onluy adjoiifta qucllc avoit efté nourriefimplcn-.ent & fans

aucune inftruftion des lettres, refponditqu'il I'cn nymoit niieux, & qu'ur.e fem-

me cftoit afTez fqa\ynte quant el Ie (cavoit mcttredift'ercnce entre la chemtfc & Ic

poiirpoinfl- de fon maii. VoyezMich- de la Mo itagne liv. t des Ellays, chap. 14
du Pedantifme.

M ? Ghy
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Ghy fijt bcfec in als , en door u gants bedrijf,

En troujc , lieve vrient , eenJole voor een wij f?

Een peert dient tot den knjgh, een ofTe weet te ploegen,

Een efel kan het lijftot fware packcn voegen

,

Een kat doet haren dienft in 't vangen van de muys

,

Een gans waekt op het hof;een bont ontrent het huys,

Een fabel kleet het volck met koftelicke vellen

,

Een leeuw , het moedigh dier , kan (Ich te weere (tellen -,

Macr door een vyfcn aep wort niet te weeg gebracht

,

Als dat een ydel hooftom fijne grillen lacht.

Hoe ! dient het wijfalleen om by den man te flapen?

Ofom een dwafe vrcught uy t haer te mogen rapen ?

Voormy , ick fegge neen. het is een flim gebreck

De vrouwe van bet huys te houden voor de geck.

Wien is 'et niet bekent datjae befette vrouwen

Het huys van haren man en alle vrienden bouwen j

En dataen d' ander fy een wijfvan dwafenaert

Niet als verdrietigh leet en alle fchande baert ?

Wat krijgt 'er menig man een pacr befchaemde wangen

Enlijtiniïjngemoetveelduyfencherte-prangen,

Om dat hy fonder gront in haeften heeft getrout

Een rompe fonder keeft , een klompe fonder fout ?

Wien is 'et niet bekent , dat in het kinder-telen

De vrouwen in 'tgemeen de meefte rolle fpelen ?

En dat fchier alletijtdaer iemant faet verweckt

De vrucht het meefte-deel van fijne moeder treckt ?

Ey fiet I de wijfte Grieck heeft kinders fonder namen j

En duyfentfijnsgelijckdiefich daer over fchamen

,

Wat reden dient 'er toe ? de moeder was een vrou

Ofvan een felfaem hayr ,ofniet gclijckfe fou.

Houd ftille mijn vernuft , de tij t fal u ontbreken

Indien ghy fijt geneyght hier breder af te fpreken j

Maeckt liever hier het flot , en fcgt , Een flappcgans

Een ongemack in huys , een plage voor de mans.

Ghy , die God heeft gejont een van de kloecke wijven

,

Wiens raet en geeftigh breyn u machtigh is te flijven

,

Geeft danckvoor dat behulp, en neemt tot uwer baet

Dat uy t fijn eygen aert tot uwen dicnfte ftaet

;

Niet in het huys alleen (gelijck wy voren fpraecken;

Ofin het licht beflagh van kleynekeucken-faecken,

Maeroock in ander werck dat vry wat hooger gaet

,

Al raeckt het menighmael den gront vanuwen flaet. ^

Wat is 'er menigh man met tranen overgoten

Om dat hy voor de vrou fijn dingen had gefloten ?

Om dat hy fijn gemael het wit van fijnbcleyt

Of niet en had getoont , ofniet en had gefeyt ?

Hoe ! woont hier niet een man die qualick is gevaren

,

Van niet acn fijn gemael te willen openbaren .'

Hy kreegh verlies ter 7te , hy fweegh het bitter leet

,

Des ging fijnjonge vrou geduerigh even breet j

Sy floegh 'er luftigh in , en al tot nieuwe laften

,

Sy maeckte wonder veel , fy brack , fy noodde gaftcn

,

Haer kinders gingen moy , haer kamers waren net

,

Haer tafel bylier vol , haer keucken al te vet

:

In 't korte , gantshet lant dat wift 'er afte fpreken

,

En fiet !in defe pracht foo koomt de man te breken

;

Daer fchrceuwde doen het wijfjik hebbe dus gequift,

Om dat ick noyt den gront van onfe faccken wift.

Ghy . leert een echte wijfop alle dingen letten

,

Dat fal u dienftigh fijn , en hare finnen wetten

:

3 Et'Jtm in rehiu <^Ht ndv'norum cttrampertinevt aiidiendaf muitere!, lè'incon-

fhtsndvüttendjsefj'e-, é" ratiomhtu& autoritatibus adjiruit Tir.irjuell. L. connub.

1 1 . 'm princ- Ó" per totum.

S'C ylngupM etiam in rehufirravtbiu Livia cmfllio ufuf eft, id'jtie ante deNuma

u w

Pumpilio memoria proditum eJl.Ovid. deuxore ejufdtm : Ula Numa: conjunx con-

fiiiumque ftiit. Plurarequirenpud Garf. de Mag:J}rat. /. i.c. 4. ubi diJpHtat an

ulieres ad magijlratum admieti debeant.

Leyt,oeftent,onderwijft, en ftijft haer fwackejeughfj

Op datje naderhant de vruchten trecken meught.
Daer kan een fnelle doot met onverwachte fi:ralen

Uruckenuytdertijt,envandeweerelthalen,
En fiet ! daer is de geeft dan byfter ongeruft

,

Indien u bed-genoot is flecht en onbewuft.

Wie fal hier u bedrijf, wie huys en hof beftieren ?

Wat order falder fijn ontrent ujongedieren?

Wat trooft in defen noot ? wat raet in ditgewoel •'

Wie fiil u faecken doen ? wie redden uwen boel ï"

Eylaes I de fwackc \ rou fal vreemde moeten ftreelen

,

Om gunrt en ondei ftant haer met te willen declen

,

Doch fchoó fy krijgt behulp ook van haer ey gC- bloet

,

't Is al macr water-\ erw wat hier een ander doet.

Denckt hoedeweereltgaet, fiet al de loofe grepen

,

Let hoe dat yder woeltom in te mogen flepen -,

Wie denckt 'er niet om winft , en om fijn eygen baet.

Wanneer hy tot behulp van iemant vecrdigh ftaet ?

Hoc dikmael wort een vrint door vrindc onder-kropen ?

Hoe dikmael wort een Weesvan voogden uyt-gefopen?
Wat is 'er men igh vraer die lant en huy fen eet ?

En al om dat de vrouw haer gronden niet en weet.

Wat my dan hier belangt , ick foude beter vinden

De vrouwen nimmermeer het ooge toe te binden

:

Doch eerje noch het hert in haren boefem ftort

,

Soo let of haer te mets geen lofle tong en fchort.

Daer fijn wel fnege wijfs , en vol bequame grepen

,

En geeftigh uyt der aert, en fijn genoegh geflepcn

,

Daer fijnder wonder kloeck .jaloosgelijckecnvoSj

Macr wat de tonge raeckt by wijlen al te los. l>

Veel is 'er wel geneyght het gladde lid te fnoeren

,

En j door een ftil beley t haer iaecken uyt te voeren

;

Maer als het mont-raveelis eenmael op de vaert

,

Strax wijckt de goede wil voor haren fwacktn aert.

Hierdoor is menigh man in groot verdriet gekomen,

Sijngoet, fijn leven felfs , fijneere weghgenomen

,

Hier door is menigh huys gedreven in de gront :

, ,Wat komt 'er menig quaet uyt eenen lollen mont ! e

Ghy, leert dan uw gemael, en haergewoonte kennen.

Let offe wil en kan tot fwijgen haer gewennen -,

En om hier vaft te gaen , foo leert een goeden vont

Waer door gy aen de vrou moogt peylen haren gront.

Wanneer men tonnen proeft , ofdoor de lofle duygen

Geen edel vocht en fijpt, geen fijne dampen fuygen

,

Men ftort geen dele-wijn, geen oly in het vat

,

Maer water uyt de put , ofeenigh flechter nat.

Ghy , die genegen fijt met reden uyt te vinden

Hoe vaft uw bed-genoot haer tonge weet te binden.

En ofhaer menighmael niet uyt den montenleeckt,

Wanneerfe, daer het valt.met vreemde liedé fpreektj

Wilt haer van eerften afgeen groote dingen feggen

,

Geen faecken vangevolgh in haren boefem le.i-gen

;

Maer liever dit en gint, dat niemant fchaden mach

A 1 wort'et openbaer oock vanden eerften dagh.

Soo dan het deftigh wijfhaer fluyt op uw bevelen

,

E n kan het kleyn beflagh met ftiUe lippen helen

,

Soo mooghje met der tijteen v/eynigh verder gaen

,

Tot datfe volle proefvanfwijg^n heeft gedacn.

Doch hier moet by den man in groor bedencken komen

,

Hoe verre vrouwen raet is dienftigh aengenomen

,

En of haer veerdigh breyn op vafte gronden ftaet

,

En of haer rafle vont fal paflTen op de daet.

h Sl:i^dam ftrmin^ {ut Antifh. r.pud Stobaumferw.y- ) nefc'r.ivt f:cretare^

tinere , & qui eis alitjuid comnii:tit,idejnfacie acj7 in foro'voccpraconis deniintia-

ret otnvibui. pltira in eam rem •vid. apiid Garf- 1 1. cap. 4 niim. 1 8. Cr /<?•

c Vid. inpgnt txempluvi aptid Tacit. lib. 1 Annal. inpr. Fnbii Maxi?m mmirum

ir Marli/i-
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Ipe gantfche weerelt klaeght , al is 'et lang geleden

,

De gantfche weerelt lucht, tot aen den dagh van heden 3

DatAdam met 'er haeft fich over-reden liet

,

Als Eva Tonder gront hem tot den appel riet

:

De gantfche weerelt acht dat Sampfon tegen reden

Heeft iijn verholen aert aen Delila beleden

,

Men houd dien grooten held onwinbaer in de kracht,

Maer in fijn gantfch beleyt niet al te wel bedacht.

Ghv , leert o deftigh man , met reden overleggen

Eer.1 v.at 'er dienlligh is de vrouwen aen te leggen

,

En dan ofhaer beleyt gaethoogeralsdefchijn,

Scodat'et inder daetmagh na gekomen lijn.

Eenvrouw isdanbequaem om raec te mogen geven.

Wanneer haer wacker ooghnu lieteenander leven >

Wanneer haer ftille fiel is van de waen gekeert

,

En van de weerelt felfsde weerejt heeft geleer t.

Dus als de rauwejeught haer prickel is benomen

,

En dat een rijpe fucht nu boven is gekomen

,

iooweeght cockvrouwen raet, dan is de rechte ftont

Te putten vaft beleyt oock uyt een teeren mont.

lek fpreke wederom , ick fpreke tot de vrouwen

,

Leert oock in dit geval uw plichten onderhouwen

,

Het fv.ijgen is van outseen aengename deught

,

Geprefenin de vrou en in de teerejeught

:

Leert , wat ick bidden magh , leert uwe lippen fwijgen

,

Soo mooghje wetenfchap van groote dingen krijgen ;

Sietdatje , wat de man u tonge toebetrout,

In uwen boefem lluy t , en daer verfegelt houd.

Voor al draeght goede forgh dat immers fijn gebreken

Niet , ick en weet niet waer , uy t uwen boefem leken j

Begraeft in ugemoet wat aen hem fchorten magh

,

Prijft , dat te prijfen is j van feylen geen gewagh.

Doch foo ghy met en kont u lolTe tonge dwingen

,

Soo treckt u linnen afvan alle groote dingen

;

Vernoeght u met 'et huys
;
ghy vint in u bedrijf

Meer als ghy dragen kont, oock met het gantfche lijf.

En laet te geener tijtu geeft daer henen ftrecken

,

Om faecken van gevolgh tot u te willen trecken

;

Doet hier gelijck een vrient van feker machtigh Prins,

Die niet foo lief en had als luttel onderwins

;

Juyftalsde goede Vorft fijn gunfte wilde toonen

,

En vraeghde nae den wegh om hem te mogen loonen

;

Onthaelt myffpvak de man;gelijk een weerden vrient,

Maer fwijght my niettemin al wat gefwegen dient.

Nu weder tot de faeck. daer fijn verfcheyde dingen

Om luft , om gullejeught , om tochten in te dwingen -,

Om al de geeftcn felfs te houden uyt den droom

,

Indien men fijn bedriifwil houden in den toom.
Wat klaeght 'er cenigh menfch van al te ruyme dagen

,

En tracht her gantfchejaer met manden uyt te dragen >

Vi'atklaeght 'ereenigh menfch van al te langen tijt,

Die ftaegh doch henen loopt , en als te pofte rijt ?

Ick bidde , teere blom , en wilt u vluchtigh leven

Niet dooreen ydel hert totdwaefheyt overgeven

;

Tck liever uwen tijt; endenckthoemenighman
Om al fijns vaders erfgeen ure k. .open kan.

Al vat men na verlies niet weder kan bekomen ,

Dient nau te fijn gefpaert , en neerftigh waer genomen

,

biet I al V at ceuwigh duert worc in de tijt gefocht

,

De tijt , de nutte tijt , dient uyt te fij n gekocht,

'k En ma^': geen echte wijf, geen ware magec velen

Ontrent het flim bedrogh van geylekamer-fpelen j

Ey ! watisdareenfchoohanaUe vuylbejagh,

Daer noy t een teere fiel haer fuyver houden magh.
Noch moet onsjonge vrouw geen dobbel fpek n leeren

,

En quiften haren dagh met tuyflen of vcrkeerenj
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Al wat den teerling raeckt en is voor harejeught

Geen wettigh tijt-verdnjf, geen toegelaten vreught:

Ten paft geen jonge vrou jen minbedaeghde wijven,

Te rollen met de fteen, te klappen met de fchijven >

Te wagen in het bert een ongew ifle kans

,

En met een ftout gebaer te woelen by de mans.

Wat hoort men menighmael onnutte kackelacken
Byfpeeldersommegaen, en in de grabbel fmacken

!

Wat hoort men menig woort dat goede feden fchent

,

En 5 ick en weet niet w at , in teere finnen prent l

Een gril op yder worp ,kan door bedeckte nepen

,

U quet fen in den geeft , en na de luften flepen

,

Het fpotten heeft vergift , het fpelen heeft gevaer

,

Ghy , neemt in ftiUe forgh u reyne plichten waer.

Gedenckt dat u gemoet nae dit ellendigh leven

Oock van een ydel woort fal reden moeten geven -,

Gedenckt noch by gevolgh datja een dwafe daet

Vry wyder van de tucht en uyt den regel gaet.

Laet dan u door het fpel geen fedigh herte ftelen

,

Het is u grooter eer te fpinnen als te fpelen >

De teerhng quifte-goet en ftaet u geenfins wel

,

Ghy , kieft , o jonge vrouw, de fpille voor het fpel

Doorfoeckt den ouden tijt en al het vorigh leven ,

De r ijckfte dochter fpan , de moederkonde weven -,

Princelie van het lant , de grootfte dieder was

,

Gingom met reyne wol , ofmet het witte vlas. a

Befiet de weerde vrou door Salomon befchreven

,

Sy wort door enckel luft tot fpinnen aengedreven j

Sy maeckt dat haer gefin de fpille drayen kan

Tengoede van het huys , ten dienfte van den man. ^

De Vorft, die menighmael heeft leeuwen overwonnen,

Heeft voor fijn weerde Liefen neven haer gefponnen j

De fpille ging de maeght foo geeftigh vander hant

,

Dat oocklijn edel hert daer in vermaken vant. c

Een fchrijver onfereeuw, gewent in Princen hoven

,

Heeft even nu ter tijt het fpinnen willen loven

;

De fpille , feyt de man , verciert het vrou geflacht

Gehjck een fwacke lans de koene ridders placht, d

Maer fietonsZeeufchejeugt.enhaer verweendefinnenj

Schier niemant van den hoop is luftigh om te fpinnen

:

Men feyt hier overluy t , dat haer verheven fiel

Gaet hooger als de fpil , ofals het fpinne-wiel.

Oock is 'er menigh man die niet en wil gedoogen

Door fpinnen fijn gemael haer uyt te laten droogen

;

Want als hy maer en hoort het kirren van het v/iel

,

Hy ftoot 'et overhoop , ofgoy t 'et in de griel.

Ghy ( foud' het pluyfigh vlas aen uwen man vervelen )

Omflaet u van de fpil , en laet de naelde fpelen

;

't Is beter dat het wijf niet eenen draet en fpint

,

Als haren beften vrient te maecken ongefint.

Wel leert dan met de priem, leert nette dingen breyen

,

Maeckt aerdig boom- geway , en loof van fyde-meyen

,

Maeckt u een fchoonen hof, oock fonder uy t te gaen,

Plant bloemen op het doeck die al den winter ftaen

:

I.eei t uvt-gefneden werck , en alle fijne fteken

,

Leert doeck in rechte maet en na de kunfte breken

,

a Tanaquiluxor Tarquinü Prifci, Penehpe, jlndrmnache, Cdypfi vjmphe, Ar^:tt

Alf'moi repris uxor , Dido, Proferpina , Lucretia&/ilijeprincipes fen.ina ah Hijio-

ridsér Poetis alar.ifcio ac Unif.cio celebratie. vi/eLiv. Val Mas. Hamer. hlrg.

CviJ. Claiid. Poniaii. ^ alias. *

b Sjgaet mee volle en vIm om , in arbeydtgeerne met hare handen , Proverb.

31.13.
c L-',itus Alc7neri.i po/uit pharetrar. Et minax vafiifpoUum leotiis. Kt mnn:i, cla-

Viimmodo quageyeh.it, Fila dedrixi; properantefujo. Sev. Hippolyt.

</ Per grande qiiefeai..! ellado, vporgcnerofaqucfeacn (angre , yporcfli^

mada quefea cnnpueza una grande fennora, tanbien Ie pare(;e en la cinta una

rueca , como parege al cavallero la lan^a, y al fiicerdotc la eftola. Anron.

Gucvara. Suerer.c tenere 'intdiermn propritim ejje tradhgkff. in L.Jipatrono
fi'.

de 7iegot.geJi.
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Leert fchceren opderacm .enmacckeniiyt derhant

Al war ons heden lenthcr gcclligh Britrcn lant

:

Leert met de fijnekoolofmet de pennc trcckcn

,

Leert \\ ar geteyckent is met gimp en iljde dcckcn -,

Wat dient 'er noch geleyt r leert fooje lecrcn kont

,

\^' at An MA Roemers weet, ofeerftmael ondervont,
Daer is 'et al gefeyt. De Key fer was te pr jj len

Die liet in grooten ernft iijn dochters onderwijfen

In naeld en fpclle-werck , in aldcrle^' b.;flagh

Vv'aer door een jonge vrou haer beligh houden magh)
Al wat die triflchejeught, van bov^ n rot beneden ,

A^oor princelick gewact d rotgh aen de gantfche leden

,

Gcllekcnofgenaeyt , geweven , ofgebrey t

,

Hec was daer altemael met e\ gen hant bereyt.

Gaet vorderjonge vrou. Reet alderhande webben

,

Gy kont uyt defe teelt veel nutte dingen hebben

,

En hemden voor het lijf , en lakens voor het bedt

,

En kontbgh tafel-goet , en aerdigh ferviët.

Maer wilje rechte vrucht uyt vlasof wolle trecken

,

Soo wilt'crmenighmaeleennaeckten mede deckcn >

Niet dat voor u gelio foo grooten nut bejaeght

,

Als dar een fchamel menfch door uwegunlte draegt

:

Het lijfaldus verwermt lal heyl en fegen fpreken

,

En met een reyn gebet tot in den hemel breken

Ten goede van de menfch dic met bewegen geeft

,

En niet voor hem alleen hier op der aerden leeft.

Doch als na lange tijt u garen is gefponnen

,

Geweven ,uytgeleyt , en op het velt gewonnen ,

Soo rijft 'erop een nieu voor yder vly tigh wijf

En ftof van meerder eer , en foerer tijt-verdnjf

;

Want boven uwen naet , en dicrgeiijckt i'aecken

,

Soodienjenettefijno-.trcnthetlinne-Iaktn;

Niet van het vrouwen-kraem en ftaet onsbeter aen

,

Als lywaet witgebleyckt ,en geeftigh opgedaen.

'k En weet in ons geweff . en min in vn emde landen

,

Ontrent dit aerdigh tuygh voor al geen netter handen
A Is mijn gewenfte Deel hier in bctoonen kan

,

Ten lurte van het oogh , ten goeden van den man

:

Wanc als het fomtijts valt , uyt fonderlinge reden

,

Dat in dJr llnnigh werck een ander is getreden

,

En dat 'er maer een dwael op tafel is geleyt

,

lek vince met Yrdaeteen fekeronderfcheyt.

Ncch foud 'et menighmael een fwaren geeft verlichten

,

Indien ghy middel wirt een veers te konncn dichten

,

Een veers tot nutte vreught , ofrot gemeene leer

,

Ofom met u gefin te fingen voor den Heer.

Jonckvrouwen , fooje konr , laet uwe kloecke Imnen

Befoeckcn , als het paft , de negen Sang-goddinnen

,

Klunt op den Maegden bergh.oock met een echten

voet,

Gelijck tot haren lofde Zeeufche Peerei doetj 4

Al heeft de reynetrou haer finnen ingenomen

,

Noch laetfe niettemin , noch laeife niet cc komen
DacrClionrenquecltjentoont u metderdaet
Dat e\ en Pindus fclfs aen vrouwen open ftaet.

Doch fooje nieten hebt het edel nat gedronckcn

Dat van den hemel felfs de fic Ie wort gefchoncken

,

Soo lact het rymen daer , en leeft een foet gedicht

Dat nutte dingen leert en uwe fedenfticht;

Ofqucelt een heyligh lied ; maer boven alle dingen

Soo leert van Davids harp den grooten Herder fingen

,

a Ickmeptc hvckvtou Johannn Coomans , gevnenlie huyfvrocae v,m Je Heer

Johan T.m' der Mecrfchcn , Renlrmelfer 'utsn de Ed: Mo: Hccrcn Ststen ran
Zeelant , die ») me: reden de Zecufchc Peerei noemtn , vermitsfy 'mgecpgheyt

,

tiettighcyt , hefcheydenheyt en mzer a-iidcre de-:ghden ooghfchijnilicken ujtmwit.

Horusfennimseolenderexprejfih-geptecipitTirajuelI.vid.L.ctnnHlf. lo.
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Den herder van het vee , en niettemin het Lam
Dat ons tot eeuwigh heyl hier inde wereltquam

,

Doch wach tot aller tijt de fchriftcn aen te raecken

Dic met een dercel jock de luften gacnde maecken
>

Of als ghy vuyl bejagh verneemt in eenigh boecfc

,

Soo laet het leien ftaen, en keert tot uwen doeck.

Noch is 'er meerder hulpom leuye fucht te fchouwen

,

Dat is , een kleynen hofontrent het huys te bouwen

:

Deluft tot bloem gew as , tot moes en ander kruyt
laeght alle vuyl bcjagh van quade luften uyt.

Wat IS 'cf in den tuyn , wat is er al teleeren ,

Waer door een reyne hel kan haren bcheppereercn?
Wat waft'eroveral, watgroeyt'ermen ghkruyc
Waer door een nutte vrucht in onfen boefem fpruyt?^

Indiender lemant meynt dat eten , drinckcn , flapcn

,

En anders niet te doen als ledigh fitten gapen

,

Het rechte leven is dat tot vernoegen leyt -,

Die heeft niet recht gelecrt wat leven is gefeyt.

Men fegge wat men wil -, des menfchen befte dagen
Beftaen in beligh lijn , in foete laft te dragen

,

In iet te mogen doen. ontrent ten goede faeck

Daer vint een rappe fiel vooral debeftefmaeck.

Wat is 't doch van het lijf by wylen op te vollen ,

En weder overhant, wanneer het is gefwollen.

Te ruymen eenigh deel ; indicnmen nieten doet

Dat ons de fiele wijft tot eenigh beter goet ?

Doen als degroote God aen Adam wilde geven
Al wat 'er dienen mochtom wel te mogen leven

,

Al wjt 'er noodigh was om met een foece vreugbt

Te Ie) dcntotgebruyckde krachten van dejeught,

H\ gafhem tot vermaeck een hof vol fchoone boomcn,
Doch niet om leuyteiljn, en daer te fitten droomen,
N iet om alleen te lien her edel boom-gewas ,

Nietom , gelijck e<nblock te liggen inhetgrasj

Maerom hec fchoon prieel met eyger hant te bouwen

,

En daer in alle ding den Schepper aen te fchouwen
j

,, 't Is feker , ledigh fijn en is geen ware ruft

,

,, Een menfch die niet en doet , is fonder herte-luft.

Wel leert dan , jonge vrou , u tot den hofgewennen

,

Leert alderhande loof, leert alle vrucht'- n kennen

,

Wint nut en heylfaem kruyt. wint alk lil faem groen.

En geefi u kloeckejeughc gedu'. righ iet te doen

.

Saeyt oock met eygen hant,en leeit de fcl.oone bloemen
Verdes.leiiOpdemaet,ennadekunfteni'emen}

het dringt tot in de liel wanneer men rechr bemerckc
Hoe konftigh ovei al de groot e Schilder v cr^ kt. c

Doch bo'. en alle ding behoort de man re let a n

Door eenigh llaegh bedrijfde finnen op te verren >

Geei. fucht tot leuyen aert , maer ftrengc beilgheyt

Is van den eerftcn afde mannen opgeley t.

De groote Schepper werckt , en dat van aller eeuwen

,

Hoe 1 kan des Heeren beelt dan ledigh futen geeuwen?
lek bidde , dcftigh man , fijt klocck in u bedrijf;

„Een man die met en doet , een plage voor ht t wijf.

Wanneer het fomtijrs valt , dat u geen fware dingen

En perfl'en aen de borft ,ofaen den boefem dringen

,

Sootreetdan indenhof,enoetïentu\ven geeft,

Jaeght leuyhey t uyt de fiel , maer uwe tochten meeft.

Men vint in ouden tij t , en op den dagh van huyden

,

Oock Princen van het lant genegen totde kruydcn

,

b Phyjïees Chriftiariée mugnijunt fruchis. Dei evim opera tan:,t, tam varu, tam
mira, animt conttmplntitei S" 'culis imuevtes adfammes Dei laadet c»ncwe«dtt

é-gratiM agendis zeloé'imfeturatin.ur: Idqaodetiam Qiletif, qnatna-iampr*~

fanopkihfopho , accidit. unde fhypcen Theohgo Chrijliano maxime rt:tlem éf "*-

ccjfiiriam fertbit Aiguftinuf. 'oid. Lamb. Davtnm dl Phyfidx Chrtjïan.

c S^idmimm ? eiim

l'rjefmum refcr.tt qualiht herh» Deurr.-

Gene-
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Genegen in den hoftew innen foet gewas

,

Daereercijts al het volckmaer harde fruyten las. a

Leert mannen , by gevolgh , leert alle vruchten enten

,

Leert op een wilden boom een beter appel prenten -,

Gaet wint de roode pers , de pruym gel ijck een ey

,

Den vroegen abnkock , de krieckenm de Mey :

Verbetert alle fruyt , leert harde dooren-hagen

Otdun-gewolde queen , ofgroote mifpels dragen

;

Heefnemant in hetlanteen vrucht van beter aert

,

Maeckt datje lijn gewas met uwe boomcn paert. ^

*t Is Teker , fooje wilt op uwe iaccken letten

,

Gh V kont op eenen boom verlcheyde boomcn fettcn

,

Hier appels vinnigh-groen gelijck het weeligh gras

,

Dacr weder lachrer aert gclijck het gccle was

;

Hiertruyten ,juyll:gcll:elt gelijck de bolle wangen

Dic midden in de vorft met koude lijn bevangen,

Daer vruchten fchoongheblooft, ghelijck centeerc

maegt

Die van een geeftigh quant ter eeren wort gevraeght

:

En elders wederom ,al naje mooght bcgeercn

,

Ofwrang en hard gewas van wn.ede w intcr-pccren

,

Of aerdigh fomer- fruyt vol geur en foeten wijn ,

Soo dateen boom alleen ukan een boomgacrtiijn. c

Indienje defe kunft wilt neerliigh onderhouwen

,

Gy fult ook met vermaek verkeerde tochten fchouwen

,

Ghy fult ontuchtigh ipel en alle vuy Ie lull

Ofdrijven uyt den gecll , ofvinden uytgebluft

:

Het enten is vanouts de menfchen aengeprefen

,

Om van het liefde-mal bcvrijt te mogen wefen

,

De Leeraer van de Min verheft 'et wonder feer

,

Niet in de Minne- kunft, maer in de Tegen leer: d

Hy raetdat iedereen ,aen wie hetydel mallen

Van liefdes dwepery is in het hooft gevallen ,

Dit aerdigh tijt- verdrijf fal nemen by der hant

,

Als tot een feker heyl van hecten minne-brant.

Doch lbo daer eenigh fruyt geen enten kan gedoogen

,

Soo ftelt uw faecken aen om dat te mogen foogen >

Laet eerft u taxken in , en fct u boomken vaft

,

Dog fchey t'et nimmermeer voor dat het beyde waft.^

Maer noyt en quam 'er iet foo nut in onfe Landen

,

Soo dieniligh >jonge vrou , voor reyne luffer-handen

,

Als enten met den bot ; daer is 'et al gemack

,

Daer komt geen rauwe faeg,geen beytel aen den tack;

Daer hoeft men aenhet was geen handen vuyl te maken,

Geen (lick ofvette klcy met vingers aen te raceken

,

Daer is geen koude lucht die in de leden fnijt

,

Daer niy ft geen noorde-wint die in de wangen bijt
5

Siet als de gulde fon koomt metden hont gerelèn

,

Dan is't de rechte tijt debotten af te lefen

,

Te voegen aen het hout , dan is de rechte tijt

Dat haer de fchorflc pelt , en van den houte fplijt. /
lek weet een weerde Vrouw hier binnen defe mueren

,

Een licht , een gulde krans van onfe na-gebueren ,

Die voert een eygen nacm genomen van den hof,
En daer in fcheptfe vreught , niet fondec haren lof:

a HahitartintDii qinqiu f!lvaf,Salomon,Cyriii,Semiramis,Diocltiitmu,ó' "tii

Princifesviri rei heibitria éf hortisftreniie operam dedere ; ó" 'viri eximii Ltbelius

éf Cliifïusadannum jamj'eftaagejïmiim eiJemfltiJiohiSevti necdmn tamtnjatm'
rif'tuère : vide Syntijgyna herbxrum doBiJJlmimeraitorü Luohi Celii viri eltgan-

tijlhni , qui Londhiiinmediü mercHturie occupationilus Mujïs litaré, ér KdctelejUa

animum erigere run dtjinit.

b Hinciujjüones ab eleg.mtloribiu arbontm adidteriit wincufttta viderr,t4S.

c Plinius alibi memorat tam variii diverjlsqne fruBibuf onujiam vidifeTHi/ttx,

ut alio ramt ttuces , alio baccof , alio uiiat ,fcus ,pjfra, funica denique malaferrct.
d l'everit iti/ïtie,fi,:c ramain ramta adopte: é^c. Ovid. Rem.atnor.

e ndPtrt. Neapol.'t. deltb. 4, cnp. 10, &Jeq.
i l-'ide ex.iBé ijlmn inferendi modtim defcriptum éf laudxtumfer hhan. Baptifl.

Port. Neaptlit. m vilLifua lib. l.eap. loT hitve quidatn , utnovrim^noftrofe-
cnio inventum , ncbis obtruder: coiiad/unt, fedexacié emdtm tliatn antiquisco-

lnimm tx ATgumentü Portee dijn/rmt.

U \V E. Hl

Daer hecftfe menigh fruyt uyt alle vreemde landen

,

Daer menigh aerd-gewas van alle verre ftranden

,

Daer bloemen fonder naem, daer ongeperften wijn,

Gclijckerdickmael koomt gedreven van den Rijn

}

Daer ipeelt her geeftig nat met hondert water-fprongeii,

Daer teelt de gulle viibh , de Herten krijgenjongen

:

Wat dient 'er veel gefey t ? daer is een volle fchat

,

Een wout , een open velt , te midden in de ftadt.

Vriendinne weeft gegroet
;
ghy leert dejonge vrouwen

Met vlytigh huys- bedrijfde linnen befigh houwen ,

Ghy'leert de Zeeufche kuft, hoe dat men overvloet j

Hoe dat men cere felfs , en weelde dragen moet.

Noch is 'er meerder vrucht in uwen hofte rapen,

Indienj' ontrent de fchors u niet en wilt vergapen >

Hier is geen fruyt alleen dat op de tongelmaeckt,

Maer iet dat vorder gaet en aen deilele raeckt

:

Geen ding en kan de menfchoyt voor de finnen komeiij

Daer niet een nutte lts kan worden uyt genomen;

Het fpreeckt tot onfen geeft, het klopt aen ons gé-

moet,

Al wat de wijfeGod hier op der aerden doet.

De groote Schepper werckt met onvermoeyde krach-

ten ,

Hy geeft den heeten dagh , en weder koele nachten

,

Hy draeyt den hemel om , en wiekt het aertfche dal >

Van dat de weerelt ftont , tot datfe vallen fal

:

Soo lang de gulde ion fal op der aerden ftralen

,

En weder onder gaen , en in het water dalen ;

Soo lang als ebb' en vloet fal op en neder gaen

,

En dat het wocfte Meyr fal waften na de maen

,

Soo lang als eenigh menfch fal in de lente faey en

,

En in den hecten oegft de rijpe vruchten maeyen

,

Het fpinfel van den herfft fal vliegen overal,

En dat de ftrenge vorft het water binden fal

,

Soo lang de groene jeught fal wenfchen om te fpeleri

)

Soo lang een rijper volck fal echte vruchten telen,

Soo Tang de Ibete vreught fal vloeyen uyt den wijn,

Soo lange falder ftoftot Godes eere lijn

;

Soo lange falder gront voor alle menfchen wefcn

,

Om fonder eenigh boeck van God re mogen lefen >

Schoon iemand t ledigh fit ofwandelt in het groen

,

Noch kan hy beefigh lijn , en groote faecken doen.

Doorfoeckt hec boom- gewas en alle Ideyne bladers

,

Ghy vint een wonder net van hondert duyfent aders >

Sict my de planten aen met opgetogen fin

,

Daer woont een hoogh beleyt, daer fit een w onder in.^

God is in alle ding , lij n onbegrepe wercken

Sijn door het oogh te fien , en in den geeft te mereken -,

Een bies , een enckel loof, een gras , het minfte kruyt

Dat wijftden hemelaen, en roept den Schepper uyt.

Ghy die tot u vermaeck gaet in het groene treden

,

Ofdoor een foet bedrijfdaer oeftentuwe leden,

Heft vry de linnen op , men vint 'er over al

Dat u tot aen de fiel ten goede dienen fal : /:>

Al wat wy met verdriet voor aerdfche dingen lecren

,

Dat moet hier , met het lijf, ter aerden weder keeren ;

Maer wat men God ter eer hier in de ficlen prent

,

Dat wort noch voor dcdooc, noch door de doot gc-

fchent}

g PhyJïciChriiVam , quide Ttbtu creatie agimt , ftne dijj'utatiónisffmmiame»

referiint , ut verut ill: Deus optimus maximus , qui eitrum orimiuir. anhorefi , pr.-

revs éfcmditoTHgnofcatnr, laudcSiir , cetebretnr , deniqiiecolattir ardcrt'^Uf , &
miigis timeatttr; profani aHtemPhyJïciitadererumv/tturadijputavt , ut 'inipfs/

rebtis tanquarn infimiigradibia ér certA quadam vi,qriamN/!tura!n iippclhintitoti

inh^ean:, altiiis autem nm afurgunt, aeque adDtuni opifcem hu tmi^uum finlt!

afcendant. Danteiu de Pbyjiea Chri^ian.j, cap. 4.

hDienaedtnHetrevm^ettmenkfnopaHedingh: Vcovcrh, :S. v

DaÉ
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Dat fal tot allertijt ons aen de fiele kleven,

Oock naer het duylkr grafjOock in het eeuwigh leven; ^

En , fchoon dir groote Rond in duyfent ftucken viel

,

Noch fal de weerde deiight niet Ichcydcn vande iiel.

"Wy iljn hier niet gehnt ten brcetften uyt te meten

De deughden van den hof) die wijfe lieden weten

:

Ons wit IS anders nier, als met een kort beflagh

Te toonen wat de geell in hoven plucken magh.

Indien ghy komt gcgaen dier uwe bloemen w allen

,

Wat ding en is 'er niet de liclc toe te pallen r

Of fchoon van alle kant de koude winter bijt

,

Noch fict men in de fneeu den hccrcn Aconijt;

Noch fict men evenwel de mocdcr-naccktc bloemen

Haer geven in de lucht , en uyt 'er aerdcn kocmen

;

, , Wat beek dit anders uy C , als dut de ware dcugh t

,, V'int blyfchap in de pijn , en uyt het lyden vreiight ?

Indien ghv op het velt fict met de voeten treden

Den groenen Camomil , en acht hettegen reden

,

Berifpt den planter niet ; maer ibet een weynigh ftil

,

En let in u gemoet wacr dat 'et henen wil

:

Ghy fult in korten tijttcn vollen konnen mereken

Dat leet en ongemick die Plante knnnen liereken

,

En dat van llonden aen het onderdruckte kruyt

Geeft acngenaemer reuck , en vry al beter fpruyt.

Brengt dit aen u gemoet wanneer het bitter lyden

U druckt aen alle kant , en \ordert om te ftrijden

;

Ghy fult ten leften fien , oock in het fwaer verdriet

,

Dat God u liefde toont en fo-tegim (Ie biet

:

Hy kent tot aen de g:-nnt den acrt van alle luyden

,

Geüjck een hovenier cie krachten van d^ kruyden

;

Hy weet dat als het vlees met fmerte wort belaft,

De geeft dan evenwel in meerder grotte waft.

Indieii ghv pkukt de vrucht in Perfcn eerft gekfen

,

En fiet dan iioe het fruyt een herte fchijnt te wefen

,

Fn't b'adr gelijk een tong;fo tracht vriendinncjtracht

Dat bevde tor.g en hert l'y over een gebracht.

Indienderiemantfaeu, het faet dar fchijnt verloren;

Men liet 'et evenwel als op een nieu geboren,

Men fiec'et naderhant, al fchijnt het fchoon vergaen

,

Injcught, in nieuwe kracht, in veile lovers ftaen.

Wie, als hy dit bemerckt, en faider niet gelooven

Dar, fchoon debleeke dootden mcnfchekomt berooven

Van dit uytwendighbeek, hy desalniettemin

Sal rijfenuyt'et ftof, en leven met gewin?

Wy Hen het flechfte faet a's van de doo: verwecken

,

Verryièn, weder iijn, en na den hemel ftrecken,

Wy fien het menighmael ; wy fien hoe alle kruyt

,

Oock naer het rotten , leeft , en uyt 'er aerden fpruyt

:

Hoe kan doch Gcdes beek in alle deelen frerven

,

Verdwijnen, gaen te niet, en in de gront bederven

,

Daer nietigh aerd- gewas koomt uvt het dorre ftof

,

En wort van nieuwen aen een cierfel van den hof?

Neen, Goden fal den men fch niet eeuwigh laten flapen,

Het is voorhem gcmaeckt al wat 'er is gefchapen :

Berro'Jt dan, droeve fiel, betroutop uwen God >

De menfch rij [l weder op. al is he: lijfverrot.

Wanneer men bcomen int. en dat men van de fijden

Pla^h met een ftaele bijl de tacken afte fnijden

,

Op dat hetjeughdigh fap en al her innigh vocht

De ri.uwe fchoot alleen rot voetfel dienen mocht

,

Peynftdanopuwenftant, peynftaenuvoorigh wefen,
PcynH: dat het los ge^ aey , u^ t uv. ejeught gereten

,

l)ient afte fijn gefnoeyt , op Jat u befte lucht

Modit wi'cken van h( t hout.tn kleven aen de vrucht.

De boom, wiens blcedigh fruyt ook heden kan betoonen

Hoe dar het blinde Kint fijn jongers pbgh te loontn

,

a Difc.'.mui lalerr^ ijuiruinjaen.-ia r.eéis pirjivtrttm ccehl. Hicron.

Kan los en haeftigh volck als wijfcn met 'er hant

,

Dat los en haeftigh fijnisenckelonverftant.

Al IS het gantlchc velt met bloemen overgoten, b

En dat fchier al het wout nu botten heeft gefchotcn

,

Dit hout wort evenwel tot groeyen niet genevght

,

Soo lang als ons de lucht met ftuere vlagen dreyght
j

Maer als de noortfche drift ten leften isgefeten *,

De koude wegh gejaeght, de winter afgefleten

,

Dan maekt de boom gewaey met fo een fnellen fpoef.

Dat fy oock met gekiy t haer botten open doet.

Leert hier,ó rouwejeught, leertalle domme finnen,

N Kt doen, als na beraet, niet in der haeft beginnen

;

Dit hout fchijntof het fprakiBedaert,ó vrient,bedaert

Tot dat men heeft gefien hoe dat een ander vacrt

:

Leert wat 'er is te doen met rijpheyt overdencken

,

En wat 'er in het werck u foude mogen krencken
;

Maer, als dan eens het ftuck is langgcnoegh bedacht,

Soomaeckt dat ubefluytfy fpoedigh uyt-gewracht.

My dunckthetisgenoegh. w ie kan het al beduyden
\Vat leere dat 'er fchuy It in boomen en in kruyden ?

lek vinde goede ftof, die ons de fiele bout

,

Oock in het woefte velt, oock in het dichte wout :

Het weynigh hier gefeyt dat kan den wegh bereyden

Om vder dien het ïuft hier dieper in te leyden

;

\Vel aen dan.geeftigh volck, neemt acht op uwen tijfi

En hebt een befigh hert wanneerghy ledigh fijt.

Hier raed' ick onfe vrou haer doch te wil'en pijnen

Te maecken voor het huysgemeene (f) medecijnen

,

Te queecken in den hof Tijm , Botris , Alfem , Ruyr

,

Endivy Cicorey, en ander heylfaem kruyt.

Een menfch , die derrigh jaer op aerden heeft verfletcn.

Behoort tot fijn behoeften minften dit te weten,

Hoe dat hy fijn gebreck, fijn plichtig ongeval

Door raer en eygen hulpte rechrebrengen fal.

Al die in goeden ernft op hare faecken letten

.

Ontdecken met er tijt bequaeme keucken-wetten

,

Waer door een ydermenfch fijn eyge leden ftijfc

En menighongemack uyt fijnen huyfe drijft.

Ey lieve 1 waerom niet ? een yder weet te loopen

De Gantfche wcerelt deur , om iet te mogen koopen
Dat hem en fijn gcfin ten goede dienen kan

,

Befiet , een leuyaert felfs is hier een dapper man.
Pen yder is begaen , en fpant de gantfche finnen

,

Om gcet tot fijn gebruyck,om gek te mogen winnen?

,jMaerwatisvanhetgoet,ofvanhetloofegelt

,, Indien een droeve koortsuw fiecke leden quelt?

Wat voordeel kan het fijn te foecken,wroetenj delven

,

Sooniemantdraeyteenoogh ontrent fijn eygen felvenJ

„ De fiel dient eerft beforght, en dan het fwacke lijf,

,,En fonder defe twee is gek maerongcrijf.

Siet al de dieren aen die in de boftrhen leven

,

Die fwemmcn in der zee, die in der hooghte fweven

,

Al fchijnt haer wefen dom en onvernuft te fijn

,

Een yder is nochtans fijn eygen medccijn.

Sy w eten heylfaem kruyt te plucken uyt de weyen

,

En uyt het dorre fant, en uyt de groene meyenj

Sy weten overal te vinden haergerijf

,

En alle quade fucht tejagen uyt 'et lijf :

Het velt, het gantfche bofch is haer aprekers winckel

;

EenDraeck gebruykt latou, een "^ lange groenen vinckel;

b Op/vf walfen van dtn mttrhefy h»nn , d<fe is de Uftt -van aVt d( Fruyl-h»-

rr.ri dieihdtren krijcht > als metgrmttnJïjndt te botten dan als de winter feker-

hek -viortr u.

c Sefuevero tnuherem velim artife medicdi deiere , netjue phimmis hactnrt

fdere- freifueynihuf (^ p^ne tfuQtidianis morbts fu.ide» ut medeht rtont , ut tijj^,

diftiUaticttikiu. irc. eJmijKeferitiam dijcet potiui ex u/u aliarum prude7:tim>: rnH'

tl aiurum, ex liiell» aliqHO facils ia de re cenfcrhte , quam ex magnis ér accuratii

viidtarum vclummibut.yivesdtChriJt.fam. lib-i,eaf. quonudo agendumfi: d«m:.

^ Een
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Een Draeck , als hem de krop met flijm is overlaft}

Een Slang , a Is haer de mos ontrent de leden waft. 4

Wanneer de wilde Geytveel wonden heeft ontfangen,

Soo dat de fchichten felfs haer in de leden hangen

,

Sy plukt maer groé poley, en door het machtig kruyt

boo vallen met "er daet de loflepylen uyt. b

Het Zee-peert , als het queelt koonit na de koele beken

En gaet hem aen het riet een ader open (teken

;

De bchild-pad, door vergiftot aen de doot gewont,

Eet maer een weynighkeul, en wort'erdoorgefont. c

Den A rv:nt kent een fteen die opent hem de nieren , d

De Kraye fchuert de maegh met wilde lauwerieren

,

De Kraen , als haer de borft met gal beladen is

,

Soecktfluxenvint behulp ontrent het jonge lis. e

Wareyft 'eriemant meer ? fiet hon Jen en het vereken

,

Diekonnen heylfaem kruyt tot hare fieckten mereken

,

Men hoort 'et alle daegh , het gras voor hun bequaem
Datheeft.door haer gebruykren houteé vafténaemƒ

Siermy dePadde felfs ,die van de bpmgefteken

Koomt tot hetopen blat van wegerbree geweken

,

Daer vmrfeRkcrheyl. g Sietick en weet niet wat,

Het kent fijn eygen falf , lijn eygen herte-blar.

Hoe dom is menigh menfch \ hy wandelt op de velden

,

Die God m yder loof, in alle boomen melden

,

r n hy en kent 'er geen ^ hy , die het wonder fiet

,

En prijfi noch evenwel den grooten Schepper niet.

lek fal noch vorder gaen , en met 'er daet bev\ ijfcn

Dat oock het wocfte bofch hier over is te prijfen>

Dat aen de phncen felften vollen is bekent

,

Enwathaerdienftighis, en wat de wortel fchent.

Al die van over lang na vreemde kruydenfpoorden

Vernamen in het wout een foorie van kauwoorden ,

Len wonderbaer gewas , dat om fijn vreemden aerc

N och heden aen den dagh in hoven is bewaert

:

Indien men aen het kruyt te midden in den v elde

Hier oly in een vat , daer regen-wa~er ftelde

,

Men fach 'm korter (lont aen y der groene fchoot

,

War vocht de Plante focht , en watfe weder vloot.

Mt n fagh aen alle kant haer rancken neder buygen

,

Ontrent het hemels nat , om daer te liggen fuygen

,

Men fagh in tegendeel dat fy niet ecnen tack

Ontrent het vet en bragt noch aen het fmout en ftack;

Doch foohetg'le vocht haer naerder quam re prangen

,

Soo lietfe mctter dae t V aer droeve krullen hangen ;

En foo daer t enigh fmet r quam aen ket vcy Ie kruyt

,

Soo queeld' het met 'er daet , en ging ten leften uyt.

Onoyt begrepen Grd \ na weerde noyr gcprefcn

,

Men liet aen alle kant , men raft dij n eeuw igh wefen

,

Het Wilt doT- al het velt , tot aen het domfte beeft,

la leven-loos gewas is wijs door uwen geeft

:

Wy fien hoe dijnegunft nu foo veel du) fenrjaren

De \ og.rls in de lucht , de viflen kan bewaren

,

Kan weeren uyt het wout verdrieten ongeval >

En fiet ! du achft den menfch noch ver e boven al

;

Wy Hellen aen den Heer en ons , en alle faccken

,

Hy fal het voor gewis ten aldcrbcften maecken
Met fij n verkoren volck. Is God u toeverlaet

,

Fn vreeft u geen bederf, oock als het qualick gaet.

AVtl kan het wocfte bofch fijn eygen quael genefen

,

Hoe kan dan eenigh menfch hier in na-latigh wefen ?

a Vid.adhtcHtn.é' 'Polyi. Virg. loc. cirat.

hOeDi Hamo vid. Plin. lih.%. cap. i^. /£lian li.de Var. hijl. Cic. z . de natur.

Deor. l'irgil. tl y£?ieid. non'tUa feris inctpiita capris.

c holyd. y,rg. de In-vent. rer. l.\.c. 1 1.

dDe-variis Aëthisgeveribmi'id.Prw. Itb. 36. c.'.p. li.

c Multa hnjufmodi vide apud Portum Ne/tpol. de mftfr. naturul.

fyr.n het honde-gr.tr en vercken-gratjïet tHionjtum 'mfijn Kruyt-hoech

g ^ietHondüMo^'i-Jfhcnsindci-gttvg. htiytm-hof.
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Waerom fal hierhet wijfhaer dienft niet brengen 'm

Ten goede van deman 5 en van het huys-gefin ?

lek bidde , wij fe Vrou , en acht dit geenlins fchande

,

Het wort in u vereyft by luyden van verftande

Als tot een noodigh ampt , om dat de medecijn

Om yderkleyn gevalnietdientgemoeyttefijn. h

Hier kan het Rooms gebruyck de vrouwen in verfterC"»

ken,

Daerwert dedeurgefmeertmetreufelvaneen vereken.

Ter komfte van de bruyt ? en , na dat yder raemt

,

Soo is het echte w ijfna defen plicht genaemt. i

Dit wasgelijck een les de vrouwen vcorgelefen

,

Dat fy een heylfaem ding in huys behoort te weftn

,

Dat fy moet voor den man , voor kint , en boden fijn

Een trooft in alle quael ,cen ftacge medecijn,

AVel leert het out gebruyck in uwejonge dagen

,

Leert meer in uwen hofals oogen-luft bejagen
j

En wint geen moes alleen dat tot de keucken paft,

Maer plant ook ander kruytjdat voor de fiektn waft t

Hebt etnigh kleyn vertrek daer voorde kinder-quakn k

Sijn wortels , nutte falf, fijn poeyers uyt te halen

;

En al wat daer behoeft dat maeckt dooreygen vlijt,

Het fal u menighmael bekorten uwen tijt.

Hebt daer wat dienfl igh is om 't lijfte mogen ruymen

,

Hebt fuycker voor den hoeft ,en voorde taeye fluymen,

Hebt flp en krachtigh vocht tot alderley gebruyck

,

t n vooreen wacke maegh, en vooreen harden buyck»

Is iemant wat te vaft door hitte toe gtfloten

,

Soo dat de gangen ftaen , en niet en willen vloren

,

Gaet koockt hem voor falaet de toppen van de vlierj.

Dar maeckt een optn lijf , en bluft het innigh vier.

Wort iemant dunne (lijm te veerdigh afgedreven

,

Soo dient hem ander kruyt te worden ingegeven

,

iNieerat vochtin dit geval van wegerbree gemaeckt,

Ofvleysvanmalflequeen,dacrnadejonkheythaekt>

Indiendereenigh kint een buylc koomt te vallen

,

Is eemt oly van de roos , hier dienftigh boven allen

;

Of foo mifichien de mey t haer aen den vycre brant

,

Hebt krijt van ftonden aen , hebt oly by d^^x hant

:

Koomt iemant aen de fchcen een open ga»- te ftooten

,

Soo laet hem flux het been van alle dcckfel blooren

,

En voeght dan op de wond een dorren Eyckenblat

Te voren lauw gemaeckt enindewijngebadr. /

Wort iemant van het huys door kortfcn aengeftreden

,

Ofvoelt hy grooten brant in al de binne-leden

,

Sied Queeken , Pcrccleyn, en wilde Cichorey ,

Een dranck geduerigh nut, doch beft ontrent de Mey.
Is iemant aen het hert en inde maegh gequoUen,
Of van de binne-worm verdrietigh opgefwollen

,

Leghtplaefters opren buyck gemaeckt van ofife-gal.

Dat heelt in korten tijt het droevigh ongeval.

Vernec;mt men eenigh kint geneyght tot quade ftuypen,

Die uyt een vochtig breyn op al de ledendruypen,

Gebruyckt de groene ruyt , en wortels van peöen

,

Dat fal in korten tijt geen kleyne bate doen.

Waer lal dees moede pen noch vorder heenen dwalen ?

Een kint, ellendigh dier, heeft duyfent vreemde qualen

:

h lek hebbe ^emerckt dit veel vnji de treff'elM[fe Schryvers van onfe en dndeVe

hinden defen plicht van alle befette vrourven , als ec7i nodigh hnys-behulp , hebben

afgevordert , endnerom foo en gelieve nienunt vreemt te vinden datrty hier onfe

'urotitfe daer medebelaflen. Siet hier van Uach. Camerar. Hiftor'. obfer. Cent.}.

cap. 5 1. Ludov. Viv. lib. z . de Chr<[i fsm. cr.p. q'mnod. agend. demi- Errfn. in

traH. deChriJiian. 7natTi. ^ ScJevo!a?n Samarcharitim poetam Gal/xm lib. 3 de

Padotrophid.

i J'xor , cfiiaft tixor ab ungendo.

k Exfiat utilis lihellut t>. E'tcharii Rodionis Medici de nioriis irtque air.' ir.fnn-

tium, cjiiemadhanc rem lector [indiofu confulat. nos h!c qiiteda?» nfn comperttl ,

txem pligratia., in ufim ijuotidianrcni leBori impertimur.

I Te weteHltek-vpijn op het vyer laeuwgemtieelif.

Eyl
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Ey 1 fiet wat is de menfch : niet een foo kleynen lit

Daer in tot onfen druck niet eenigh hinder fit.

Gact ,
jonge moeder ,

gaet by wijle na-gebueren

,

En vraeght in rechten crnft nacr alle nutte kucren ;

Verneemt van ieder een die kinders heeft gevoed

,

Hoe dat eenjonge vrou haer kinders queecken moet.

Doch wilt ukleynvertreck alleen geen winckel maken

Van alle bitter kruy t , daer afde kinders braken >

Maer hebt oock even daer iet voor een teeren mont

,

Daer mede ghy een kint by wijlen paeyen kont.

Maeckt quee-vleys root en wit , maeckt alle confituren,

En fied de fuycker lang , foo kanfe beter dueren

,

Leght ock'cr-noten in , en proeftfe met de fpel

,

Want in het foete vocht en dient geen harde fchel.

Maeckt aengenaem beflagh vaningeleydekriccken

,

Gerechten voor den lufl van alle teere fiecken

,

Leght perfen in fyroop , en wint morclle wijn

,

Die kan u koelen dranckin heete koortfen fijn.

Bcrey t , wanneer het dient, provincy-roos-conferven

,

En ander druyve-moes , dat niet en kan bederven

,

Maektvlier-en-roos-en-look-en-goude-bloem-azijn,

En klaert het dapper nat in hecte (onne-fchijn.

Treckt water uyt de roos ,en alle groene kruyden,

En dey It 'et altemael oock aen de vreemde luyden

,

Wat u de rJjckdom geeft , ofwat de kunfte baert

,

En is nietom alleen voorutcfijngefpaert :

Geeft ieder die het ey ft , verdeelt uw milde gaven

,

Enwilt'ermenighmaelecn ficcken mede laven ^

Te geven daer het dient , dat is het rechte wit

,

Van al dat lemant kan , ofeenigh menfch befit.

Maer fchoon ghy dikmael proeft aen veelerhande luydé

De deught van uwe lalf , de machten van de kruyden ,

Nochflaethet oogeniet op uwen mengel- pot,

Maer op den hemel felfs , en op den grooten Godt.

De meefter is het tuygh , de middels fij n de drancken j

Maer God , en fijne gunft , isboven al te dancken :

Al w ie in dit geval op konft of meefter fiet.

En geeft , gelijck het dient, aen God fijn etre niet. a

Ghy weet , geen Chriften menfch en falder oy t vergeten

Te roepen tot den Heer , te bidden voor den eten

;

Soo dient dan des te meer aen God te fijn gepey ft

Wanneer ukranckgeftel gcfonde leden eyft.

Ghy , die gewiflen trooft wilt uyt de drancken lliygen

,

Wilt boven alle ding voor uwen Schepper buygen

,

En roepen fijnnen naem ; hy is die in het kruy t

Den rijcken fegcn ftort , en nutte gaven fiuyt j

Hyis die aen het vee, die aen dejonge hinden

Leert heyU'aem voeder fien, leert haixn balfem vindenj

Hy , die van boven geeft gefontheyt aen den vis

,

Of door het gulle net , of uyt het groene lis

:

Hy is die aen den menfch vernieut het innigh wefen

,

E n niemant , fonder hem . en kander oy t genefen -,

Hy IS die aen het wout verleent een muchtigh faet

,

En buyten fijn behulp en vint 'er niemant baet.

Dochhoedefaeckengaen, en laetunoyt verlangen

Na mcnfchen die het volck ontrent de leden hangen

Iet icken weet niet wat , gcfchreven , ofgeprent

,

In ongeboren leer, in maeghdc-parkement

,

In ander vrecmt beflagh. b en laet u niet bewegen

Te foecken uwen trooft , te ftcllen uwen fegcn

In eenigh guychel-fpel bedacht tot uwen fpot

:

„Noyt koomt 'er eenigh nut uyt woorden fonder flot.

.1 Dit was defonde vat; den Koninck Aft ,iCron.i6.it.
b ReBe damnajitur h fcriptoribus amuleta cjuie charal{ert,fifura , 'velconflel-

Lttione, non vi tiaturali operari diamfur. Vid- lohan Gerard- DoEl. lenenf. traBat.

dtccniiig.66i. itemM.irt. Del Riomagicar. Difquif. lib. l.cap. }. & ^qn/efi.

3 . Divitcxm TraB. defortiar. cap. 6.

u w E.

Het is een rechte wech tot onbekende goden

,

Dat aen het Chriften volck ren hooghften is verboden

Vermijt dan dit bedrogh , want God en fegent niet

Wat tegen fijn bevel , en fonder gront gefchiet.

En fchoon het lbo geviel dat buyten alle reden

Ghy voeld' uytditbcjagh u beter aen de leden,

Soo ftelt noch echter vaft dat uyt de fnoode vont

De fiele wort gequetft , al is het lijfgefont. d

Sal ick hier verder gaen , en by gefchrifte fetten

Hoe dat onsjonge vrou haer wangen fil blancketten

Met eenigh felfacm kruyt ofdoor een dierbaergom ?

Oneen, vriendinne , neen jick waermy liever ftom:

'k En wil niet dat het wijffal haren man bedriegen

,

Noch door een loofen fchijn voor al de weerelt liegen > e

Ghy , weeft maer datje fijt ; daer is geen echte man
Die fineer , die kladdery , die flijm behagen kan.

Ghy, wilt ujeughdigh lijfmet geen blancketfel ftnjcken.

Noch uyt een lotte waen na vreemde kruyden rijcken

,

Die anders pooght te fij n als God haer heeft gemaekt ,

Die is van dvvafe pracht of vuy Ie luftgeraeckt. ƒ
Soo moet dan onfe vrou de macht der kruyden leeren.

Voor eerft , om haren God hier in te mogen eeren

,

Dan om een eygen kint of eenigh ander vrient

,

Te geven dat de maegh ofborft oflever dient

:

Maer hoven alle ding foo moeten echte vrouwen
Ten dienfte van de mansde kunfte veerdighhouwen

,

Ia vry al verder gaen. de trouw en haer verbant

En eyft geen bloote falf, maer oock een eygen hant.

Wort dan u weerde vrient befoch t met fiecke leden

,

Seght, Hier isGodes hant; envoeght una de reden >

Hier is nu rechte ftof, waeruytghy toonenkonc

Datjae u reyne fucht gaet dieper als de mont

:

Noch vintmen evenwel niet felden vreemde wijven

Die , oock in dit geval , haer ouden handel drijven

,

Die foecken hun vermaeck , en gaen oock uyt tegafl:

Al is haer weerden vrient met fmerten overlaft

:

Men fietfe voor de deur , en fchier op alle ftraten ,

Men vintfe by het volck in weelden uytgelaten

;

Maer hoe doch kan het lij f tot vreugde veerdigh fijn

,

Wanneer het opper-deel is midden in de pijn ?

DAer is een feker vifch , die , als hy wort ge\'angen

,

Gevock fijn trouwe gaey aen fij ne vinnen hangen

,

Die blijft 'er aen geveli ,en luckelthier en daer

,

Nae dat de vilTcher treckt haer lieve wederpaer ;

De vilTcher is verbaeft , en feytj wat vreemder faecken

!

De vifch is buyten dv^ang , en laet hem efter raecken

;

Maer vifTcher.dit en koomt niet van u kloeck bedrijf,

Maer uyt een rechte fucht van man en echte wijf:

Het visje , datje fiet , dat quijt hem na vermogen

,

Om van fijn mct-gefelniet afte fijn getogen >

Hctvocght hem by denman,en wort lijndeel-genoot

In droefheyt , in gevaer , j a midden in de doot.

c Het m/tre Godt verlaten en tot Beehehub dengodvanEkron geguen ,gelijck

Ahaziar dede , i Reg. i . i.

d ReBe de hujujmodi Danaas • Etiamf! ijiorum auxili:m , 'mfuit , uliquandé

reBe c^ feUciterfuccurrit , tameniUudfugiendum efi : Dei cnim praceftum potitu

JpeBandun. ejf , qu: nes quacunque decaufaadfortiarios ire vetat.

Deut. 1 8 . 1 o. ^/<^ enim almd agit ex via Satan , quam ut nos a veri Dei mt-

tuabdiuat , adfeauteintradiicatfnamquidquidauxiHitibeo aceipimus uteor-

foribu4 fiojlris medeamitr , cedit in animarum nojlrarum pejlem ac perniciem de-

inde ea non exfuccefu.fedex Deipraceptofuntftatuenda ; nam& quifuratusejf,

fape laittiiis vivit ', nee tarnen ideo probandmn efi furtum. TraBatu de Soriiafiit

cap 6.

e f'ultusfiBus, animusfiBus.
f trubcfcat muiier Chrijliana ,Jtnaturam eogit in decorem. Hieron.

gi^nta amentia éfieffigiem mritare natura , piBuram quarere .? Aitgiijf.

Dele! piBuram Dei, tnnUer, fivultummaterialicandoreoblevifii. Ambroj.

Sed& Ethnici in fHcatat-muliercalas inveBiJunt ,& intereos non tantum Philf

fophi, Jcd ér Poeta. vide egregie hoc traBantem Camerarium in meditatiin. Hiftf'

ricis cent. i . cap. lo. I 'i'-jtshb. i de Chrifi-fam. cap. de ornament.



Die fich In onfcn tijt het varen onderwinden

Vertellen datfe volck in verre landen vinden , «

Daer ieder echte wijf foo vaft is aen de man
Dat oock de bleecke doot haer geenfms fcheyden kanj

U W H. 14^

Want als 'er iemant fterft, fookomeii alle vrouwen
By hem die nu verfcheytte vooren onderhouwen

,

En twiften onder een, wieuyt het litf getal

Den doeden in het graf gefelfchap houden fal

}

De lieffle maer alleen, de lieffte kan verwer\'en

By hem te mogen fijn, met hem te mogen derven.

Die gaet dan foo geciert, foo luftigh na de vlam

,

Als ofl'e tot de vreughtvan hare bruyloft quam. a

'kEn wilniet dat de vrou,geljjck in defe landen,

Sal kleven aen den man om neven hem te branden >

Neen, dat is niet gemcent, ick geve maer bevel

Dat ieder fy beweeght met haren bed-gefel >

Dat ieder echte wijf lal hare weelde Itremmen

Als haren bed-genoot bcnaude prangenklemmen

;

Waer twee gelieven fij n vereenight in de trouw

,

Daer is gemeene vreught, daerisgemeene rouw.

Ghy , laet den loHen hoop van onbedachte w jven

By fieckre van de man haer oude rancken drijven

,

En fchoon al Griet en Trijn raatr om haer jeugde

pcyft,

Ghy,ftclt u faecken aen na trou en reden eyft

;

Ghy, let u voor het bed cm fijn verdriet te breken

,

Of door een foetonthaeljof met beva'h^.h lp; eken

,

Ghy , reyckt hem water toe , wanneer hy v aft en

fpoelt

,

Ghy, fchenckt hem eenigh fap dat hem de lever koelt>

Ghy,fteltuvlytighaenom dit en gint te langen,

Ghy,droogt den heeten damp van lijn bcfwette wangen,

Ghy, als hy light en woelt foo deckr lijn naeckte hjf.

En weeft hem overal een trouw cnhandigh wijf.

Ghy, toont, door u beleyt, dat alle fchrij'. ers dwalen

Die gantfch het vrouw-behulp befluyten in de palen

a Td etiam faminis oUm in Thrncin moris Herod. lih. 5 . Mela lik 1 . Siet ker
*iian een felfitne befcbrii-jiage by Mich. de Ia Monugne Iiv. i. des Eflais, cap. 19.

in fin. Siet by den febjen hjfovdere exeTtipelen -vati andere -vroiiven die uyt ene-

kele liefde voor hebben genomen cm benevens haren man te fierven , liv. ï. cap.

de trois bonnes femmes. Siet gelnci-e exempelen br Simon Goulart. torn i. des

Hiftoires admirablcs & memoraoles de nofirc temps ch.ip. de l'amitié con-
jugale.

Van bed' en kinder-queeck, en feggen dat de rnaii

Geen nut, als dat alleen, van vrouwen trecken kan j h

Ghy, wederlegt het volck dat, uyt verfufte droomen,

De vrouwen vergelijckt met fachte vyge-boomen

,

Die foet gefuyckert fijn, doch niet als in de vruchtj

Want al haer vorder fap is maer een wrange fucht. e

Ghy, toont dat van de vrou meer baten fijn te rapen

,

Alsm haer teeren arm een nacht te mogen flapen

;

Ghy, toont aen uwen man, dat niet alleen het kint

Maer dat de vader fclfs aen u een fteunfel vinr.

O al te flappen volck, en rechte pimpel-meefen

Die by een llecken man defware luchten vreefen

!

Al waer men quaden reuck en ander vuyl ontfiet

,

Daer is de rechte fucht van echte liefde niet.

Dan iemant fal miffchien hier tegen komen feggen

,

Dat fiecke lieden dienft niet op en is te leggen

Als aen het dienftbaer volck, en van de minfte flagh

,

En niet die haer behulp met geit verfetten magh.

Maer hoe I fal dan het wijf haer in de jeught vermeyen

,

Of als de jonckheyt lacht met haren man laveyen ?

En", foo een droeve koorts hem in het bedde leyt

,

Dan roepenom de knecht, of loepen om de mey t ?

Neen, dat is ongerijmt. gewis de ware vrouwen
Die hebben haer beroep hier beter onderhouwen j

Eefiet degrcotftefelfe: deVorftThemiftocles

Ontfing vanfijn gemael in fieckte fijn getes. d

b Piitant quidam, hiter tjuos efl BeVarminm , verb.t /AVr faciamus ei adjuto-

rium , non recl'e mtelligi nijide adjutorio itd prop xgandam^ edncandamfobolem-
Hon, inc/uit, ulla in reviri egent adjutoriofcemin.irum nijiinfnriendi: iy edacandc

frole-, in aliis rehus melitisviriviris opitulantnr.

c F<eminitm quidamfco arhori comparant, qutefrtifta quidcm dulcif ó'.i't'^'iid/i

efl, in aliis omnibHi'vero Japore ivgrato. Dinet. Hiercglyph.lih.z. cap.dcs Figuesi

d jln tu, inquit P'ives,noiilior uxorcTkemiJioclis Athenarum , imo Gr,ecue prin-

eipU, quie folaferèmarito in adverja valetudine minijlravit ? nobilior Regina ilta

Britajmia, qu^ -vulniiS exuxit mariti ? cap. quomodo fe cZ" rr.aritam habeiit

li.deChriil.fiem.

N Stra-
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Stratonica wel eer een weerde Koninginne

Heeft haren ouden heer, uytonbeveynsde minne,

In krancktenbygeftaen, geheven, necr-geleyt.

En veel met cygen hant hem Ipiife tocbcrey t. a

By 't oud' Romeynfche volck daer wert et dwers geno-
men

Indien een echte wijf het vreemde heden komen
Ontrent een ficcken man : die la(l, die fuere lafl:

Was maer de vrouw alleen, geen flavetoegcpaft. b

Wy vinden over al dat aen de ilecke lieden

Niet, als met onderfcheyt, lijn dienden aen te bieden,

Wienis'et nietbewufl",hoe veel het ieder fchilt

Een vrient by hem te fien, of dien hy niet en wilt ?

De koorts is wonder vijs; het lijn bekende faecken

Dat aen een fiecken mont geen fpijfc plagh te fmaccken

Als die te rechter tijt wert vlytigh aengedient

Of by een lieve vrou, of by een weerden vrient. c

En waerom fal de man hier troofl: en fteunfel eyflen

Of van een vreemden knecht,ofvan een (lofïig meylTen?

Is't billick dat het wijf door gek haer plichten houd,

Soo heeft de man het geit, en nitthet wijf. getrout.

Wat dient 'er veel gefeyt. of veel te fijn gelefen ?

Ontfangt een korte les, die moet u regel wefen

;

Weet dat een echte wijf geen man ontfeggen moet

let dat een billick menfch fijn cygen lichaem doet

:

Wat lemant fielt te werck ontrent fijn eygen leden 3

Dat moet een echte vrou aen haren man hefteden

,

Ey, lieve, waerom niet ? gewis het echte wijf

Dat is met haren man gelijck een eenigh lijf.

Ghy mannen niettemin, endrucktdeteere dieren

Isl iet door een vinnigh recht, macr leert de fwacke vieréj

a Hjtc 01,1 fuitDejotariRegis Galatarum tixtr, qua cum ddvtrfa 'vaktudineJie-

rilisfaEia effet, marito ipfa JKrfuaJit ut Eleffra cahiculari minijfra, moriiuf érfoi -

maparker inpgni, uleielur, id qttodcum Rex fecilfet, «^fliosal/quot ex enfrocre-

sfet, ets fofl viri morttm non aliter quam fuos habuit, O" i" regno fucctdert fer-

mifit. Fukof- 1.6. c.j.

b Vid. yivem locfiipr. diSfo , uhi vald'e celebrat CUram quaudA7n Vald,mra)n,

tjttaju-vtms ^^formofïjfnna marito ficojo miriim cfxanta pr,e]}iter'n mimfteria.

c Apiidprifco! iUotpopiths ctiam Regi uxor ftl.^ coqnchat ciharia, utfcribit Hero-

dot. lib.i. TiinmuUo antefn. -"id. Tiyaq. ,jd Ug. cotmub. I. num. zy.

u w E.

Hoewel u gicht, of koorts, of ander ficckte quclt

,

Sier datj' haer trouw behulp niet al te laegh en ftelt.

Men vint geftrenge mans, die boven alle reden
De vrouwen laftigh fijn, die nimmer fijn te vreden
Wat oock een vlytigh wijf met alle krachten doet,
Soo verre gaet den waen van haren overmoet

;

Ey vrienden 1 niet alfoo i leert alle finnen voegen
N a dat de reden ey ft,en laet u vergenoegen

Indiender eenigh ding kan werden uyrgerecht
Ofdoor een fnege meyt, ofdoor een trouwen knecht.

Dcftofletotde vrou is van den man gekomen,
Niet uyt het lecghftc deel , niet van het hooft geno-

men.
Een teycken dat het wijf haer noyt verheffen moet,
Maer efter niet en dient getreden met den voeti

Deftoife van de vrou is midden uyt deleden.
Ghy, heerft dan met befchey t, en niet als na de reden

,

Gebruyckt geen lieve vrou tot alle klcyn bedrijf,

Sy is uw bed-genoot, en niet u vuyl-jongwijf. d

d ylr. uxor fi/i.t qua/jue winijleria, exempli gratia, pedts Livare, &/tmiliit ma~
rito py^ffare te>:e/itur,d,fcrcpavtes interftfe atilfores invcnias : diflmguunt quidam
interfa-min/u ?iobiUs^& 'viliores; ntbilibiis fordid^ isla kmaritis imperariiion df
bere,aim dcdecori ipp futurafint, flatuentes arg. l. interdunt.

ff. de oper. libcrt. d»
plebeis aliter judicant. na Punormit. Felin. Dec é" interTheoUgos Baptifla cttat.
il Tiraqueü. in l. I. connuhial. nam. 17. his non adjlipulatur Bald in l. uxorcm
rol. j. C. de Cofidilt. infer. ^ Barba. in addition. idqiie ea ratione quod condili»
creditorispropter debitoris nohilitatem deterior f.eri non debent. Ego mitiiis (Jklvê
7neliorijud:do) ob reverentiam matrimonii cim tbori eonforte agendumcenfe»^
uxorem enim amoris irfocietatis, nonfervitii nomen efe, reSfe diBum puto a Petk,
lik. 4. de te/fam. conjug cap. i. num. j. Et moro/s ,J!is cum Chr)fojlomo diffum
'velim, non anciUam jortitus es,fed uxonm

\ guber'natortm te Deus ejfe "joluit infe^
riorisfexM, non tyrannum. Hexem. lib. 5. cap-y.

Nee in contrarium me mo'veant 'verba Apolfoli Eph. 5.11. tJxores propriis
viris fubjicite vos ut Domino , qua tametfiHieronymtn in eum nccipiat fenfum,
ac fi Apoftolut uxornn ita fnbjici -voluifet 'viro , qiit?nadmodum aricil/afubdita

efi Domino frio ; maiim tinnen cum Erafrno verba ifta referre ad Dominum Chri-
Hiim, ut fit jer.jus, 1- xorem morigeram marito ., non tamhomini fel'e Mwitterê
qttam Dorr:mo,cu<!U viam gerit marittu , & cui Dominus uxorem vult elfefub'
ditam;namaliterfiPaulufJmflfet,proculdubiodixifret;uxoresf',biieitevosprc^
prut -vins, utdomims: nam & "nte dixerat fubjefti invicem cftote in timoie
Chnfti ö- paulo poSl , fcrvi obedite dominis carnalibus cum timore ac tre-
more , ficiit ChriHo. Stiadeam itaque conjugi ut parcatur, quoad fieri poteff,
prajertimmrebuf qua aqué commode per famuhm ft-ve aneiHamaliquamfidelem
expeairi pofuvt. coh.rbitate ip/is ( inquit Apofiolus) fecundum fcientiam , quafi
infirmiori vajcilo impertienteshonorcm, ranquam coharedibmgratia vita.ut ora-
tiones veflra non impediantur.

HOU-
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Gcnefï. 'verfi7,i2.

/^Od fchiep dcnmcnfche hem tot eenbecit,

tot ccn beclt Gods fchiep hy hem: en hy
fchicpfe een man en een wijf. En Godtfegen-

defc en fprack tot hen : Sijt vruchtbaer en ver-

meerdert u , en vervult de Aerde.

I Corinth. 7-y

"r\E man fal den wijve de fchuldige goetvi^il-

ligheyt betalen : infgelijcks oock het wijf

den manne. Het wijfen is haer eygen lichaems

nietmachtigh , maer de man : infgelijcks oock

de man en is fijns eygen lichaems niet mach-

tigh, maer het wijf.

Auguftinus lib.Debono conjug.cap. 6.

C\ Vkqiiid inter je conjugati immodefiim , inlperecm-'

^^dufrty fordidtmve geruntf 'vitium ejlhominumytion

cuJpa tmptiiirum. Jam in ipja qtioque immoderatiore

exnüione dehiti carnalls ,
qmm iis nonfecundum impe-

riim prxcipit j Jed/ectmdüm 'venhm pcrmittit Apoflo-

lm , ut etiam puter caufamprocreandifM mijceantur:

etfi eos pray'i mores ad talem concubitum impdlmt ,

nuptU tarnen ah adiilterio Jeu fornkatione defendunt.

Neque enim illudpropter nuptias admittitur ,
jedpropter

nuptidi ignojcitur. Dehent ergofibi conjugati nonjolum

ipfius (exmJui commifcendifidem iihetorumprocreando

rum eaufa , qu^prima efl humani generis in ifla mortaü

tate focietcii : "vcrum etiam infirmitatis inVicem exci

piendcc , ad illicitos concubitm evitandosy mutuam quo

dammodoferloitutem.

Ibidem cap. 1 5.

QTcut fapiens ^ juflus ,
quijamconcupijcit diffol-v

<y ejfe cum Chrijio, «^ hoc magis optimo delecla-

tur , tarnen jam non hic 'vit>endi
, fed conjulendi offkL

fumit alimentum , utmaneat in carnet quod necejfariun

efl propter alios: Sic mifceri fceminisjure nuptiarum, of-

ficiojum füitjanBis 'vviSi non lihidinojum. 6}updenin.

efl cibus adjalutem hominis , hoc efl concubitus adfalu-

tem generis»

pLato ex nuptiis hanc confoJationem oriri dicchat^

quod Naturaperpetuitas indepromol^eatur , ^ quoi

fHos relinquendo femper Deo miniflrospro nobis relin-

quimus , ^itam ecu lampadem atiis poft alios tradentes,

lib. é.deLeg.

luvenalis :

Vt trijiisjine Sok diesyjine ftdere noxefl,

Skfineprole domus yjic eflfine comparcledus'.
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N O O T - W E N D I G H
voor den Lefer

,

Al eer te komen tot het derde deel defes wercx
, genaemt

M O D E R
At ick bidden magh, gunftige Le-

fer, ftaet wat ftillei 't is noodigh

datje uwe vuyle Ichoenen hier

wat uyt doet >, immers de voeten

eenweynig kuyft, al eer in te gaen

tot onfe befte en binnenfte kamer : ghy fijt hier

in het rijck der vrouwen , daer wel fomwijlen

iet fulcx plagh te gefchieden. Dit jegenwoor-

digh werck ( door Gods genade ) met Ipoet en

voorfpoet tot hier toe gebracht wefende, en ik

mijn gedachten tot vorderinge van het felve

noch even-ftaeg aengedreven voelende,hadde

alreets de penne in de hant , om voorts te varen

tot fulx als ick oordeelde nu te moeten volgen

,

*t welk was de by-een-komfte van man en vrou-

we : Maer fiet ! even in defe gcftalte werd ick

gewaer,'k en weet niet wat, voor een huverin-

ge , die my de vingers fcheen te verkleunen, en

tot het aenftaende werck traegh en onbequaem
te maken ; waer van alibo ickd'oorfake onder-

fochte , foo docht my fulcx ontftaen te wefen

uyt defe bedenckinge ; My quam in den fin dat

alle fchriften niet van alle menfchen met een en
het felve ooghmerck en worden gelefen , en

dien volgende dat de verhandelinge van dit

gedeelte ontwijfFelick fal hebben uyt teftaen

alderley, niet alleenlick verfchillende , maer
ook ftrydige oordeelen. Eenige fullen feggen,

dat wy het gebruyck des huwelicx al te naeuw
Inbinden , en aen de gebouwde lieden de mate

veel te na leggen , felfs buyten ofte befijden

Godes woort Andere, die gewoon fijn tot

ydelhcytmeer als tot ftichtinge te lefen, fullen

miflchien het (lange -vleys alleen uyt defen

Driakel trecken, en liever een goede reden ten

quade verdraeyen , als een twi;{ïelachtigh

woort ten goede duyden ; het welcke de ver-

bloemde maniere van fpreken,indepoèfiege-

bruyckelickjby fodanige kittelachtige geeften

boven al fcer onder-hevigh is. Defe en ande-

re mi;ne invallen hadden my in groote twi;ffcl-

moedigheyt geftelt, of ick het volgende ftuck

niet met fi:il-fwijgen en diende voorby te gaen ;

ten heeft oockmenighmael (felfs na dat 't ge-

heele werck voltrocken was ) als niet vcrfchilt,

of ick en hadde 't felve als-noch t'huys gehou-

den , en in een eeuwige gevangeniffe opgeflo-

ten. Maer als ick daer tegenbegon te overwe-

gen , dat ick uyt een goet gemoet , en met an^

ders geen voornemen als om met vermaeck-

lickheyt te ftichten , hadde aengevangen onfe

lantslieden te vertoonen de ware geftalte bey-

de van een recht-fchapen Wijf en Awedcn Soo
en konde ick my felven niet laten voorftaen^

oock de vrienden ( welcker oordeel en raet ick

hieringebruycktfe)niet inbeelden, dat ick den
verftandigenLefer in eeniger maten foude vol-

doen , indien ick het eygen hooft -ftuck) dat

beyde wijf en moeder maeckt , tuffchen de

tanden hielt. Sonder dat wy gefeyt konnen
worden in eenigen deele te deun te wefen ten

aenfien van de by-wooninge van gebouwde
lieden ; want ter plaetfe daer wy van fulx ge-

wagen , in gevalle die in Gods woort niet en

worden bevonden, fal de billicke Lefer gelie-

ven te weten , dat wy nicmant met de felve in

fijn gemoet en verftaen te binden j maer dat

ons oogh-merck alleen is geweeft uyt de leere

der gener die fich defaecken der Nature grour

delick verftaen , de echte lieden jonftelick acn

te dienen wat in defe gelegentheyt ofte aen de

vrucht , ofte aen de ouders , ofte aen die beydc
te famen , ten goede foude mogen ftrecken j

alles met dien verftande , dat aen yder tot fijn

eygen oordeel wort gelaten wat daer in te ge-

voelen ofte te doen j wetende dat de drancken

der Medecijnen by fommigen worden ge-

bruyckt,by andere worden uyt-gegoten; elck

daer in doende na dathy meyntbeft te wefen,

en fich getrooftende van de uytkomfte» Wat
belangt de tweede mis-duydinge onfes voor-

nemens , mede hierboven aengeroert j Daer

overworden wy genootfaeckt de redenen , die

ons tot 'het verhandelen van de voorfchreve

gelegentheyt hebben bewogen , in oprechtig-

heyt, tot onderrechtinge van den Lefer, wat
naerdcr te openen.

Ick ben gewaer geworden dat by-naeft alle

foorten van menfchen , die haren even naeftcn

wel willen, als daer fijn Theologanten,Stacts-

lieden , Medecijnen , Natucr-onder-foeckers,

mitsgaders Leeraers der goeder fedcn
, ge-

noeghfaem uyt eenen monde fijn klagende

foo v/el van de ongeregeltheden , die in het

N 3 werck
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Avcrckdcs huwelicx overal worden bcgacn, als

van de menighte der onheylen die iiyt de iel-

ve , als een nootwendigh gevolgh , door al de
weerelt fijn ontftaende. lek en wil den vlyti^

gen Lefer met wiit-loopige omme-reden hier

geenfins ophouden , roaer achte niettemin

dienlligh tot deflelfs berichtinge en mijn ey-

gen ontlaftinge ccnigc der voorichreve getuy-

geniflen hier kortclick aen te trccken.

De Gods-gclccrdc leggen opentlick,dat ge-

nocghfliem alle gcbreecken der kinderen wor-
den veroorfaeckt door de cygen fchult haer-

dcr ouderen , en dat eerft door de ongeregelt-

heyt in de huwclickfche by-een-komfte, en
daer na door het quaet beley t lbo in het Dragen
als in het Op-voeden van de lelve. a

De lieden van State roepen over-luydt, dat

uyt de lelve gronden gchcele landen en fteden

worden vervult met enckel fchuym van men-
fchenjinplaetfe van dcughtfacmeborgerye b

De Medicijnen bctuygen krachtelick, niet

alleenlick dat 'er menighte vanfieckten, qua-

len,en alderhande rampen , beyde over ouders
en kinderen uyt de voorichreve m'isflagen fijn

herkomende ^ maer felfs dat 'er veelderley

grouwelenvanmisdrachten,Maen-kinders,en
ik en weet niet wat voor wan-fchepfels en mon-
fters hier en daer worden veroorfaeckt. c

De gene die de wonderen der nature vlyte-

lick nafporen , en wel diepft in dufdanige faec-
kcn behooren te fien , ftellen als vaft en onge-
twijfFelt, dat de ongeregeltheytofteongeltal-

te der ouders , ten tijde van hare huwelickfchc
by-een-komfte

, gewiflelick wort over geftort

op de kinderen beyde in geeft en lichaem. i

De Tucht-meefters,eyndelick, euLeeraers

iNonfunt feri imf'ü liheri w[i cttl^tt pr.rctitlim: é" qwiem trifnriiwi htc fec-
catur ; in Qmcifiende, iu Ceftaiido , in Edticmdo. Efl occulta qitadr.m contagio vi-
tiorumavnni in corpora,& rurfiis corporam in animum. Sk ex morbo foiw^u'e corpc
nstiitfcitar iracundia, ex nimio amtre compertiim eftjhhoriri tubem corparU

;
quaf

''ffp!<inesmu(aaf/'videmutincorporibusjamfa^isac'valt»til>ui,q,iideenjifidiirn
tflmhquidis iüU rndimentu unde natura fahricat hominem. Ernjtmts m tracf. de
Chrijt. matr. in fin. ridend. Hieronym. in Comment. ad Ezechiel. cap. 1 8 . cJ- ultra
auUores cjuide Cafibus confiienti^tfiripferiint.

hPacata ac tranquiL'a mente üxore eft utendmn, natn cum pravi funt corporis
habitus, vitiofafemina ex iis prtdire Jolent : idijue prater alios Ocelius Liicmtm an-
tiefuijjiimts Pythagorica philofipht.efcB.Uor fcriptttm reü^uit , trallatn de univerf.
Nttrir. cap. 4. e^nfque moniti -jerephilofophici defeBus tantorim malorut)t in repti-
bhc.^c^ufa &effearixefl,utidvequeamf.indoexfrimere. Befold. Ifb. 1. Polit. cap.
ift. Min.um qnippe ejtis <]»• generatur ex animo geiiera>:tis multtmi accipere ad
Merojqwderivare ctrium ejl. Ichait. Fab in Kubric- Inpitnt. de nnpt. TiraqueVus
ad i. 1 5

. Comittbialem num. 146. videndiu& Pl.ito lib. 3. de lejtib. in fn.
c Non filum aliqutties paretituvi vitioft ntctea, tlatidi-, matili,a!tt alltaui mor-

bidifastis edavttir, verüm etiam brutipipidique& adinfignta ma]aproclrjes, imo& conungit Dei pcrmiffu ob Ubidinem mmiam,indecentem(i)ngrefum,pravamima-
£i'"i:tcnei/i,pravunivi^uMt& /ïmilia,predigiofos parius iDili mon/irr. é- cflentaee-
nerar.hhan.Remmelin. inCitoptro Microcofin. Lei-in. Lt-.nm. lib. t. de occult, m,-
tur. rniTMul. cap. 3.. C.ilen. in lib. ciii tittibn , tcmpcrjtiiram corpci is animi motus
Icqui. Hippocr. lib. de Superfatat. loubert. des Errcurs populair, lib. i. cap. 7. Ro-
deric. a Cajlro lib. 3. de natura tnulier. c.ip. 4. in fin.

ASt 7>aturalium reram curiofis crediMUi. dmn fa-tjis fngitur in o^cina natura,
dun attjrefcit acformatur, omncvt tnatemi corporis ac mentu afeliionetn,r.-elut uva
materia, trahit adfefe, non alitcr qnhn tcnert ph.nluU terra,in q,i.f crefcit,natu-
•;'" "/ f»~-f-">sftrt. Er.jfm. in d. traHat. de Chrifl. matr Petr. Crimtiis de honeli.
dtjctphn. l.'b. 1 1. cap. 9.
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der leden leggen voor eengront-ftuck, dat de
kinders voor hare geboorte door ontuclit haer-
der ouderen befmet wefende, gantfch befwaer-
lick naderhant door op-voedinge te rechte
konnen worden gebracht . En hierom foo is'c

oock gebeurt dat Plutarchus , die van de op-
yoedinge der kinderen een bocck heeft <jq.

Ichreven
, niet van de wiege alleen , maer van

noch verder- gchaelde bcgintfclen , te weten
van de verfaemelinfre der ouders , den aenvang
van fijn werck heeit genomen , als oordeelen-
de dat felfs een goede op-voedinge in vele dee-
Icn te kort moet komen, indien de nature (dat
is de eygenfchap die iemant met hem ter wee-
relt in-brengt / ) in ofte voor de geboorte ai-

reede is bedorven.
^

By allen welcken dan noch koomt , dat Co-
des woort (elfs niet en heeft nagelaten even
dit deel derfedenop verfcheydeplaetfen, foo
in den ouden als in den nieuwen Teftamente,
de menfchcn in te fcherpen j fomwijlen de ech-
te lieden totdefchuldige goetwilligheytaen-
manende

, fomwijlen van onreynigheden en
ontucht in den felven deele ernftelijcken afma-
nende

, gebruyckende in defe en dieradijcke
gelegentheden een opender en natuerlicker
maniere van fpreken , als wel in defe onl*e oeffe-
ninge is gedaen^ gelijck uyt menighvuldige
Schriftuer-plaetfen lichtelicken is af te ne«-

men /; -, en dat oock felfs ten aenfien van an-
dere fwaerder fondcn en grouwelen daer van
wy hier niet voren hebben te handelen /' , by
welckc gelegentheyt flen wy datby de Theo-
loganten in bedencken is gekomen of foodani-
ge fonden openbaerlick voor den volcke op
den predick-ftoel behooren geftraft te wor-
den ,dan ofhet beter is de felve en de Schriftuer-

plaetfen van de felve gewagende ongerocrt te

laeten , om de eenvoudige geen aenftoot te ge-
Ven

; waerop is gevolght , nademael Ibodanige
Schriftuer-plaetfen wiffelik mede Gods woort
lijn, tot vermaninge enftichtinge na-gelaten

j

dat nergens in de heylige Schrift ondcrfcheyt
en wort gemaeckttuÏTchen Schriftuer plaetfen
die gelefen en gepredickt , ofte niet geleien en
niet gepredickt en moeten worden j dat*erin
het tegendeel van dien bevolen wort het volck
fijne fonden te verkondigen , ofte dat anders

fulcx

e Qinnt Une fois mal adis a cflc I.e fondement de Ia nntivité , force ert
que cciix qui de tels parcnts foitent D'aiitriiy pêche la pcnit.-ncc portent.
Eurip. Hercul. ^ure7it. ex "jcrf. A.niott. Plutarch. problem. Symphon. Decad- U
cap. 6.

i N.niiram enitn a nafcendsj0liitam efe tradit Them- i. part. quajl. 19. «rfc I.

%l^id. Plutarch. de EdHcat.liber. inprincip.

/'Lcvit. 18. 19. Hiobio. 10. IUC.1.31.3+. i Corinr. 7. 3.4.
«Lcvit. iS.11. ïj. Ezïch. 16. i5.if. Provefb. 7. vers ij-. Gencf :S. versi.

Rom. \.i6.
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fulcx geeyft fal worden van de handen der ge-

ner die 'delve van Godts wegen Ichuldigli lijn

te doen , en dat van foodanigefonden klaerlick

in Godes woort wort gerproken,dat daerom io-

danige Schriftuerplaetlen met itiliwijgen niet

en moeten werden overgegaen , maer den

volckegepredickt, <: hetwelcke wyoordeelen

verftaen te moeten werden , wanneer (oodani-

ge Tonden onder den volcke omme gaen , en

by vele bekent fijn. waer by gevoeght dat by

de vei-ftandige londerlinge acht wort geno-

men op de maniere hoe en op wat wijfe van

diergelijcke ofte andere Tonden w^ert gefpro-

ken , ofte geTchreven ; want indien Tulx gedaen

w^ort om de Telve te beftrafFen , ofte om de

menlchen daer van af-keerightemaecken, en

geenilns om iemant ergerlick daer toe aen te

ritfen , Too is Tulx altijt , als nut en dienTtigh by
de Out -vaders geoordeelt gew^eeft , die TelTs

niet alleen van voortrefFelickedeughden,maer

oock van de vuylfte Tonden in het breede heb-

ben geTchreven l\ Behalven dat ons in deTe

eygen materie geen treffelicke voorgangers

en ontbreken , dewijle veel van de befte Tchrij-

vers van onTe gronden en maniere van Teggen

geenfins en verTchillen , behoudens alleenlick

dat eenigc derTelver van vrouwen en tot vrou-

wen ipreken , in talen die de vrouwen veeltij ts

niet en verftaen. c

Al het welcke alToo fijnde, Too en hebben

wy niet dienTtigh konnen achten het voren-

Terhaelde gedeelte deTes wercx geheel in de

penne te laetcn j maer hebben nut geoordeelt

'tTelve aenonTe lantslieden, als in de Tcheme-

ringe der eerbaerheyt , in eeniger mate te la-

ten fien. Wat de Taecke aengaet, die en kan

niet anders geoordeelt worden als eerlick , TelTs

volgens het getuygenifTe des Apoftels j ^ ende

woorden belangende , de Telve en hebben wy
niet Tachter konnen uyt-vinden. Wy weten

evenwel dat w^y niet alle menTchen en Tullen

kunnen genoegh doen, de Taecke heeft dat in.

a §i^!^J7tum ejl an propter pir.plices ac 'mnocentes exped'iret pradicatoribui Juh

filtmio tranfire de vitiis turpihus (^ mafrms dijjeyeiido ; Et rcfponfum fiiit , qiicd

am7ti7io j':ib fiUiitio fenranfirenm exped'iret etium propter tjuojcunque innccenus,

muhipluiratione ; Scripturadicit, Si nm annuntiar/eris iniqiio iniqiiiciittm e-tis,

favgiiinem ejiu de menu tiia requiram; df iterurn,ne cefj^, annuntia popnlo meofee-

lera eoriinh Ó'e. ratione etiam concUtdebiUtir, nam Apöft.Paultu exprejjijjime loqui.

tur ad Rem. i . de hujufmodi vitiis,Ó' pcut cunffa alia ejiafiripta necejarii prtedr

eentur, it.i ir ijiii materia ; cum non datafit diflinffio, qnare una magii debeat ejft

pTxd'tcabïlisquam alia. vid. TraHatde Turci. Fratrmn prd. pr^edicat.

b De -vitiis difertiofeu d'.Jputatio duplex ejl. Vna qua ad -vitia hommes aU'.cimta

faafionibus, exhortatiombuf,ac levochiiu,ut qui aroare docent, nojlra att!te,pro do.

br '. eüam potare% qui amasoria ludunt, utjuvcnum mentem -jchiti incbrient, quc^

les funt impudici Foi'tje ; ea difertio vitio/a ejl ac deteJlaTida , maxime homini

Chrifiiant : Altera dijj'ertio ejl de vitiis, ut ea deteflemur »e execremur, imi quoties

de iisftmetitio, ut ab iis dehortemur ; Hac difertio neutiquamreprehendenda efl,

multi enimfanBi 'viri ac DoHores , quemadmodumde-virtutibui fcripferuiit, ita

'e regione de -vitiis copiofe diferuerunt. Henric. Lorittts Glarean. Prafat. in Sueton.

c Erafm. in traBatu de Chrijlian. matrlm. ii^.n. Ludovic. ^nes de Chrijlian.

fcem. cap. quomodofe privatim cum marito habere'debstj ó' ^ü^' Tiraqitel. in legibt

Cimmb. /. XI.

dHcbr.13.4.

N L E S E R. i5i

Theophraftus,een deftighman, wel eet van

de Taecken des huwelicks treffelick hebben-

de gefchreven , krecgh dadelick op den hals al-

deiley llagh van lichte-koycn, die het werck

bcTchimpten, onder dcwelcke eene, Leontium

genaen"it,een by-fit van eenenMetrodorus,Too

vermeten Ttout is gevonden datTe TclTs de penne

in de handt dorft nemen , om tegen den man
te Tchrijven ^. Hieronymus , een bocck heb-

bende uyt-gegevcn over den Maeghdelicken

ftaet , endaerinberiTpende verTcheydc vuylig-

heden , tot w^aerTchouw inge en ondcrrichtinge

der maeghden , wert van vele , die fich hier

door op haer Teer geraeckt vonden , heftelick

tegen gefproken , en onder , ick en weet niet

wat, Tchijn, dapper over den hekel gehaelt ƒ.

Dat ons iet Tulx niet mede en Tal bejegenen

en derven wy naeu hopen Nu, Too het ons ge-

beurt,wy willen 't dragen, wetende dat de gene

die iemant te rechte Toeckt te helpen , Tichniet

en moet ftooten aen het onverftant der gener

die hy geerne gebetert Tage j op dat het getal

der goede eer grooter worde door Tijne ver-

draeghTaemheyt, als dat hy Telfs, komende te

vallen in gclijckheyt van gebreken , Toude ver-

meerderen het getal der gener die de tucht ha-

ten ^. N iemant en mis-duyde ondertuflchen

ons voornemen , wy en Tchrijven noch tot on-

eerliqkhevt , noch tot geckernyc j maer tot

ftichtinge, en datheuTelick, immers Too verre

onTe Twacke penne in de NederlantTche tale

heeft konnen toe-reycken : En w'y derven daer-

om wel Teggen , met een God-Taligh man van

onTe eeuwe ingelijcke gelegentheyt Tpreken-

de : Weeft niet dertel, en dit en Tal u niet erge-

ren. /; IngeTchoncken wijn maeckt wel dronc-

kaerts gaende, maerTobere en nuchtere lieden

en hebbender geen w'eTen van : Vrye woorden

van natuerlijcke Taecken mogen miflchienby

een kittelachtigh breyn verdraeyt werden na

fijne genegenthcdcn j maer een vroom en eer-

bacrherte en hccft'cr gcenmis-komen van. i

'tlswelToo, datonbeTcheydelick iet te Teg-

gen

e Theophrartas , qnum de covjugiogra-jijfm'e mtiUafcrippret , v.eretrices 'm feje

concitavit, ^ Leontium quidim Mctrodori concubinx in ipfum Jcripfit .
Vives in

prafat. Chrift.Fam.
f Ante annos circiter triginta de 'virginttate edidi librum , tnqtio necefe mihi futt

ire contra vitia, éf propter inflru^ionem vtrginis, quam moncham , diaholi infidiat

patefacere , quifermo ofendit plarimos , dum unufquijquc , in fe intelligent qitod

dicebatur, nonquapmonitorem libenter audivit , J'-:d qiiafi criminatorem fut optrit

a-ver/atus ejl. Hiironym. ad Demetri.

g Paratw debet ejje homo pius &juj!us patientcr earum malitiam fiiflinere quoS

feri bonos qiiicrit , ut numerus potiiis cr-fca: bonorum, quam ut pari maliiiaji quo-

que addat numero malorum. /iugujl. Epijl- 5

.

hMr.Smiti,-;;».*r/>.:n7f. M.-ttrita. in pr:ncip.

i Vt 'vina appofita 'vinefum tnoveyt , mviniam non movent : fic quadam nnfta

-verba liberiiis diÉta animum jam ante improbum fortaffe incitent, cajto ac cajlig.ut

nonadharent. Lipfitu.
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gen dwalinge kan vcroorfaeckcn,macr't is niet

min de waerheyt dac onwijs ftillc-fwijgen de
menfchen lact op den dool-wegh daerfefijn. a

't Is dacrom beter ( mijns oordeels ) voor cen-

maclwatbefchaemtelijx tefchrijvcnjalscven-

ftaegh veel fchandelickheden te laten gefchie-

dcn. b

Ickmochte niettemin wel lijden dat de gene,
diedciegeheymeniflcn noch niet aen en gaen,
dit deel voor als noch ongelcfen lieten, immers
niet te naeu-kcurigh en wilden fijn in 't gene
hen niet aen en gaetjgelijck wy weten niet Ton-

der exempel te fijn,dat alle boecken niet tot al-

ler tijt , en voor alle menfchen open en ftaen

om van de felve gelcfen te worden. En , dien
onvermlndert loo meyn ick dat een yder Chri-
ften-menfche den ingang en uytgang fijns le-

vens behoort te verftaen,en met eene dikmaels,
tot fijner vernederinge , te overleggen : Maer,
ick bidde u , Chriftclicke Lefer , hoe kan doch
iemant, die deferfaeckengantfchonbewuftis,
fulcx doen met eenigh befcheyt? hoe kan hy
met den heyligen David fijn herte tot God op-
heffen , en feggen : Ick dancke u daer ^oor dat ick

•ironder-baer/ijck gemaeckt ben ? hoe kan hy met den
goeden Hiob eygentlick gevoelen en recht

fpreken van fijn eygen begintfel
,
gelijck wy

fien dat de heylige man uyt het geheym der
natiiere fulcx betracht ? Spreeckt de Engel Ga-
briel niet foo tot de Maget Maria, felS in het
bootfchappen van de geboorte des genen die

de weerelt foude reynigen ? toont haer de

a Sicut iticauta locutio in trroremprotrahit , ita ivdifiretumJUtntium in erwt
rdmcjuit. Gregor. in Moralib.

b Pr^JlatvirecMidiafüTumftrquiimcanfaperidifari. Hicronjm.

GH BERICHT.
weerdighfte Maget by hacr antwoordc onwe-
tende van defaecken der natucre? vcrfocckt-

fc niet met een heylige vrymoedigheyt naer-

dcr onderrichtinge van dat groot en godde-
hck geheym? en dit van een Engel? fcUs doen
ter tijt geen vijfthicn jaren out wcfcndc, ge-

lijck fommigc getuygen? (c) Ick en kan oock
gecnfins begrijpen waerom het gewagh van
huwelickfchefaecken en de voort-tcelinge des
menfchelicken geflachts by de menfchen foo
aenftootelick is geworden , anders als om der
ontucht en de dertelheyts wille , die daer in
veeltijts wertgebruycktj en vermits elck een
van ons daer van fchier anders niet en fpreeckt
als in ydelheyt, en tot geckernye, en niet in
fedigheyt en met rechte eerbicdinge

, gelijck
in foo een wonderftuck en goddelickcn ge-
heym behoorde te gefchieden j Ick oordeele
daerom dat niet het fpreken van foodanigc
faecken, maer alleen het mifbruyck van fpre-
ken uyt de monden der Chriftenen behoort
te worden geweert : En op dien gront , en om
redenen voren verhaelt , hebbe ick het vol-
gende deel mede geftelt onder de plichten van
een Chriftelkk Huys-mjf, daer in ick alle vlijt

hebbe aengewent om overal foodanigen ma-
niere van feggen te gebruycken

, die in de
Woorden geenergernifle, eninderdaedtftich-
tingefouden mogen geven ; endaeropbefluytc
ick , en fegge met den Wijfe-man : Sijt ghy mjs,

fooJijtghy u yrijs ; Sijtghy een /potter,foo Ju/cgby 'e al-

ken dragen.

c Nicephortu Hiftor. Ecclef lib. l. caf. 5 , ex quidam Euodio Epijcopo Ar.tiuht^
m niemoyia prodidit Mar'unn ciim pareret fmfji tanttmi wnormn quindtcim.

DER.
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CHRIS TELYCK HUYS-WYF,
Vertoont in de geftalte vanMOEDER,

Hier vergeleken met de HERFST.

D Esvijngacrt dient gefiut, de druyfbegint tej-?pelkn,

De hoornen flnen bet^rucht , dejonge tacken hellen i

Koom plant nugroenejeught Jntjonge liedenjjnty

Vaer naekt een rijpen tijt Tvanneermen rruchten Vint.

'tM

mi

'M S langh genoegh verkeert ontrent de fiecke

7^^ mcnfchen

,

^ \Vy komen tot de faeck die echte lieden

wenfchen

,

\Vy komen tot den bouw , en tot het edel faet

,

Waer op van eerften aen de gantfche wereldt ftaet.

Bereyt u, fnelle pen : De loop van onfe reden

Gaet even met de vrou to t in de kamer treden >

Stae buyten,Jong- gefel, indien ghy dertel zijt ;

Stae buyten, teere Maeght, tot op een ander t ij t

:

Brengt hier gheen ydel oir, geen ongewiedc finnen

,

Geen ranken van dejeugt.hier woont een heilig minnen,

Een onbevlekte kift. a ..Detrouwisfonderfmet,

„ Oock in haer eygen werck, oock in het echte bed. b

O Vader van het licht, ó Scheppervan der fonnen

,

Begin fel fondcr ey nd, dat noy t en heeft begonnen.

Die met een heyligh Vyer vernieut het doffe breyn

,

En maeckt het ydel hert van alle tochten reyn

,

Koom leer ons in de tucht tot echte lieden fpreken

,

En laet geen loiTc drift uyt onfen monde breken >

a Mr. Smit ffyiit "-el op gcUjcke ^elegen'.hey'. , Be not thou vainCj andchcfc

xi-ords will nor be offenfive. in his Preparacive to Mariagc.

b Decut eii ctnjurale caftitas frocre.mdi,^ reddendi carvalis detitifdes; hoc eji

tpiis nuftiai um,hoc ah omm irim'me difer.dit Afoftolus. Angufl-contra lo-viniammi.

Hi?tc Pjphnutiut cengrefum CHm legilimd uxote cajiisi:tem efeaferuit. Socrat.

Hij}. Ecclff. lih. x.cap.tx. Paulu/ feyt niet ailtcnlijck het houwelick is kejligh ,

niatr ttck htt bedde is eerlick, Hebr.ij.4.

Sict hier eenfoeten loon 'van w^e rappe jaren ,

Siet hier eenJ-^anger lijfgenegen om te baren
^

Siet hier een lieve 'vrucht , die na de moeder dor/l

;

Nn koomt, ó ijoeflerj koomt-j engeeft het kint de borfl.

En laet geen dertel Wicht hier vinden fijn bejagh

,

Of iet dat eenigh menfch tot hinder ftrccken magh

:

Mijn inckt fy fondergal , en onfe kamer-reden

Befprengt met heyligh fout , ten goede van de feden

,

Op dat ik leggen mocht de gronden van de trouw ,

De gronden van het huys > en van den echten bouw.
Men heeft van outs gepooght de \ rouwen aen te praten

Dat flux een echte wijfhaer fchaemte dient te laten

Soo haeft fy raaer de borft des avonts open doet

;

Maer datfe met het kleet die weder nemen moet.

Voor reden wert gefeyt en met der daet geprefcn

,

Dat vrouwen op den dagh wel eerbaer moeten wefen j

Maer , als de fwarte nacht bedeckt de ganfche kuft

,

Dat dan het echte wijfmaghfi|gcn in de luft

,

Magh uyt een volle drift met haer gefelfchap mallen

,

En met een loffen toom in minne-ftuypen vallen

,

Magh fpringen uyt den bant , en pltgen met der daet

Al wat een lichtekoy by wijlen onderftaet.

Maerhoe r fal onfe vrou U h flis wijfgelijckcn ?

En als het duy ftcr wort vanhare plichten wijeken ?

Sal oy t een reyne fiel paen breken in der nacht

A\ wat 'erop den dagh ten goede was gebracht ?

Oneen , vriendinne, neen; tenisuniette raden,

Het fal u in den geeft en aen de feden fchaden >

Sict,
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Sier, als een jonge vrou haer klcct heeft uyt gedaen ,

Soo moctfe met der daet de fchaemte trecken aen. a

Sy moet, oock als de Son gaet in het water finckcn

,

Metdes te meerder gla^s in rey ne fcden Wincken ,
-

, 5V nioJt, al is hét hclti fchoon iiytde wecgh gebracht*

Haer ftralen laten ilen oock in de midder-nacht -, O

Sy moetin ware tuchwiiet haren man verkeeren

,

Hoeduyfterdat het fy. ,,Dc nacht is oock des Hcêren, c

„ De nacht isenckel dagh voor Godes hel geliclit

,

„ Ghy, viert dan alle tijt een reyne vrouwe-plicht.

Het bed, dat kennis heeft van uwe foetllc reden

,

Moet boven alle ding vernemen uw gebeden

,

Moet hooren menighmael een tuchri; huys-vermaen,

Dat oock op dcfe plaets by wylen dient gedaen. d

God wort (en wel te recht) met bidden aengefproken

Eer dat 'er eenigh broot aen tafel wort gebroken j

Het bedde, daer voor al op dient te iijn gelet

,

Ey ft nevens uwen difch een vyerigh huys-gebet.

Daer wort de gront gelcyt van landen en van fteden

,

Daer is het grootrte wcrck dat oit de menfchen deden

,

Dacr is een diep geheym, dat niemant afen meet

,

En daer de meeftcr felfs geen reden afen weet. e

Daer fchijnt de menfch een god , hy doet een fchepfel

leven

,

Dat is van hooger hant den echten ftaet gegeven -,

't Is doot wat kunfte bacrt, 't is raaer een ydel beelt

,

Maer 't is het leven felfs wat echte minne teelt.

O wat een wonder ding I de Schepper aller faecken

Heeft ook het fchepfel felfs een fchepper willen maken,

, En dat van eerften aen in God alleen bcftont,

Is by den hemel felfs het echte paer gejont.

Is dan aen defe teelt foo wonder veel gelegen

,

Soo roept dan om behulp, om Godes eygcn fegen j

En, fooje met den geeft na lieve kinders fucht

.

Gaet eert, voor alle werck, den Ge ver van de vrucht.

Hier dient geen leelick beelt met onbefchofte leden,

Daerop dejonge bruyt en vele vrouv en reden

,

Hier dient geen vuyl gcfpuys, in ouden tijt bekent

Voor goden van de vrucht, de menfchen ingeprent :ƒ
Hierdient alleen bedacht een reyn , enheylighWefen,

Uyt wiens almachtigh Woort de weerclt is gerefcn

,

De weerelt heden noch op vafte gronden ftaet

,

Door middel van het bed en van het echte facü.

a I.i femme, lors qne fon corps nc k voi: point, doit plus faire paroiftre fa pu-
dici:é, fon honefteté > & fon amour envcrs fon mary. Plutarch. au Prxcept. de
mariag. nom.41.

b Ut omnia veflrahonejie fant in redditicne cojtjugalU debiti , fïcmfinnitatem

earnis u/us exdpi.u coujugalis, ut imi caro libidini firvuit , fedaiiimivirttif , ad-
jiita di'jimtiis , camalis covcupifcentiafrena rtjlr'mgat. negotium namq^e fufci-

fiendtt frolis ita dtbttferagi, utfubferviente vertcundid, dum fe «d afmfacundi-
talis animuifidilis i>!(l:nat, modefliamjimiil nittumlis honejlatis, Deo ftdjwvante,

euflodiitt. Fulgent. Hart Inntetrne , fcyt Salomcn , en bluji des nachts niet uyt.

Proverb. jo. 18.

c Dtjn isdend'Xgh^oociis denacht dijne. Pfalm 74. 16.

A "i.iit iüud vtl Hejtodiu j éf etiam nocfes Deormn irnmortalium effe^praclare

dixir. •

d Idetn UHithti confcitu pt precitm viro cnm uxort cmimumttm , qui cinfcius tli

fcrtn[fe c.zsi/tqae voliiptatis. Ei-ajhi. de ChriU. tnatr.

C U; igntraf qme fit -via offium in utero^ravid^, ita ignorat opus ipfitu Dei qua
•vi.i fiiciat fj^ciMni.1. Ecclef. 1 1.5. Ej} hocmermn vpas mamium Dei ; non enim
niiptiétdam Uberos,fid, qui nuptiis proeft , Dius ; rit ex TheoJoieto Lutherui. fid.

hac de reftupentem ér in Deilaudes trumpentein ipjiim Galenum lik. 17- de ufu
P.irtimn. ciimprimis \ieroJlupenduin illiidconceptionis ac fonnadonii in utcro mira-
euliim accurate exiendii lobta prophetnyficut Uc mcfudifti,mqttit, iyjtcut ca[eum
ctagula/time, pelle& carne veSiviJ'ti me, ejfibju ir nervis eooperuiftime &c.
cap. 10. verf. 10. 11. ii.

ReBe igttur conceptionem non effiffitm meritalis congreffus quis dixer'it , fed
eoJiCequens.

f Diiplurimi(judor'.')ipltM coïtus apiid Ethnicos pne/ïJes Siibigus,Prema, la-

nui , Liter, ir rationes cujufque vid. apitdMeurf. S)iit<zg d: Piierperio. Quin ir
nova uupta , ne fterile h.ibcret conjugium, in Priapi fafuntJederefolebat . hiu'cAu-

guJiin.deCivit. Deilib.6.ciip.^. Sedqiiidhoc , inquil ,dicam , cmnibi /ïtPria-

fUi nimis mafculu/,fuperciiius immanijjimum ér turpijjimumfafciniimfederenova
fiuptajubebiftar , tnore honeftijfimo éf religiopffimomatronar'um ? ér yirnob. Iib.4.

Eiiamne Mutivut , cuy.u imiiianibM pudendis jnatrontu inequitan auj^icabile duci-

tii& opla'.is ?
,

Hier dient geen vuyl gepeys de finnen aen teraecken,

Hier dient geen ydcloogh de tochten op te maeckcn , g'

H ier dient een ftille fiel, een reyn en vroom gemoet,

Dat na de rechte raaet fijn echte plichten doet-

AVel aen> ghy deftigh-man, wilt bier ten eerften mydcn
Met ongctoomde fucht op defe baen te ryden

,

Ghy die Hjtin het huys een vorft, een opper-hccr

,

Vergeet u reyne plicht in defen nimmermeer -,

Leert aen de dommejcught een heus en matigh paren

,

En weeft, oock in de loop van uwe groene jaren

,

I n woorden niet te los, in daden niet te veyl

,

By dage niet te mal, by nachteniettegeyl. h

Fcn recht vernieudefiel moet beter dingen weten

,

Moet anders ftapen gaen , moet anders leeren eten

,

Moet anders beligh lijn ontrent het echte bedt

,

Als een die maer het vlees fich tot ecneynde fer.

Hoort, vrinden , hoort een woort > wie maer en foektte

fpelen

,

En koomt miffchien een kint in defen brant te telen ,

Die is, na Rechten felfs, de rechte vader niet

,

Om dat hy op de luft, niet op de vruchten fiet- /

De Echt en haer gevolgh is aen den menfch gegeven

,

Ofom een ander menfch te brengen in het Itven

,

Ofom onkuyfche drift te myden door de trou

,

Ofom de focte fchult te quijten aen de vrou. /•,

Siet hier, ówettigh man, hier fijn de rechte palen

Daer overuwejeught geen recht en heeft te dwalen •,

Doet vlijt om by de vrouw te woonen fonder fchult j

De luft wort by gevolgh, niet als een wit, gedult.

Men vint.oock Heydens felfs, die klaer en open fchrijvc

Datja een echte paer kan overfpel bedrijven >

Want , als de kriele luft gaet boven haer behoef.

De man (hoewel getrout) die wort gelijck een boef.

Wie lieve kinders foeckt, endientfe niette winnen
Door ongeregeltfpel, doorgeyl en dertel minnen

;

Men pnjft in menigh ding de gulde middel-maet

,

Maer verre boven al ontrent het echte faet.

De krachten van dejeught, het befte van de finnen

Verftompen in de menfch door ongeregelt minnen

,

Ja, wat te befigh is ten dienfte van het vleys

Is kort in fijnen tijt, en veerdigh op de rey s ; /

Men fchrijft de mulTchen toe niet lang te kennen leven

,

Om datfe fonder maet haerom te paren geven j

De muyl in tegendeel wort uytcrmatcn out

,

Om dat hy defe kracht in hem befloten houd. m
't Is over lang gemerckt, het kan de boomcn fchaden

Wannecrfc dickmael ftaen met vruchten overladen

;

Al wat 'erin het velt fijn faet te milde fchiet

,

En duert als geenen tijt, maer gaet in haeft te niet : n

g Non tantum adulterium efevitandum Deus pracepit,fidetiameogitM(iontm

neqiiis a^iciatalienam, ér aniynocoiicupifcat; LaBant.lib.G.cap. i^.cirea/ïn.

h 11 fault toucher fa fcmmc feverement & chaltement , afin ciue en la

chatouillant trop pres , cela nc Ia face fortir hors des gonds de la raiforu

Montagn. HU ipfe taBus corporum , qui vitari non peteji , debet ejj'e cajlijjimus,

Er.jfm'.

i êluomodt ctnaris auferrede nuptiis undefiutit nuptite? quo ablato,maritierunt

turpiter amatoreS} meretrices uxores,thalatniJomices , ficeri Icnones. Atigiiji. Ui.

1 5 contra Fauftin. Siplus quiim donum mens refpicienda datoris

,

Non debesvitam Sextilianepatri. Ouwen
In voluptatemfoVmn vel principaliter intendere bejliale efl. Sum. SylveSt.

k Licitus eft matrimonii aHiis adtria : Primo, adprolem procreandam; cum ad
hoc pt inftitntum eonjugiujn : Secundi ad debitum conjugalefolvendum , quia opui

eft Iupitiafuumalteri(r:buere\Tertioadvitandamfornicationem,quiae!loptucba'

ritat is tol/ere periculum peccandi in altert, 'quod éf inJe ipfo locum habcre Patnitur.

1 Nimivus coitus efl deflruBiocorporisyér abbreviatit vitit. Arijht. f^ide Nuoh
PafqnierUv- 7- de C<:s lettres, lett. ».

m lob. Pjolan.deditetafanorumcap.ij. loh.Cubainmedic. tra]}, de Pafer.
ubimafculas avcshac de cauf.i unutn tantum annumputat vivere. Id'imajfirit

loubert des Erreurs popul. lib. i. cap. 7.

n LaSiuc/e, caules,érali£pUntit,citoautnimiutnfeminisproducer.tes, eiti

eirefcunt. Ariftot. de generat. animal cap. i. Tneoph. de Hiftor. plant. hb. 4. caf.

IJ. nd. Anthen. Muret Var.Ulf. lib. l-cap. 14; ubi deoraculo,qMd Peleo red.li'

turn eft , néemtrabikm refert bijlorijtvi.

Maer
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Maer boven alle kruyt, en boven alle dieren

,

Het fy die langs het wout, of om den hemel Twieren

,

Soo lijt de fwacke menfch voor al het meefte quaet

,

Wanneer hy dertel is, en uyt den regel gaet. a

Wat fijn uyt dit bejagh, wat fijnder ongemacken

,

Die herte, lever, breyn, die al de leden fwacken ?

Gicht, kortheytop de borft, hoeft, teiring, flerecijn

,

En dan j maer 't is te vuyl, om hiergenaemt te fijn.

Ey fieteensjfoete jcughtj hoegaen demenfi:henquelen

Die geyl en ritfigh fijn, en al re derrei fpelen

!

Haerooghis ibnder glans, haergeeften fi^nder vier,

Haerbeenenfi^nderkuytjhaer kuyten fonder fpier:

Heeft iemant oyr een falm met netten opgetogen

Die van den gladden ael was binnen uytgefogen ?

Die kent foodanigh volck, om dat "et hcngfien fijn

Van binnen uytgemerght, vanbuytenenckelfchijn.

Hetlaetis dierbaer natj laetvry een ader fteken,

Oock veel gelaten blocts en fal u geenfins breken

,

Of foo veel binders doen, als hier een drop alleen 5

Want vocht dat menfchen teelt is hondert tegen een.

Hetfijnfte leven- fap, het befte van dekden

,

Wort in een korte llont door luften afgereden

,

Al wat 'er overblijft en is maer enckel draf,

En fiet ! dan koomt de doot, en fnijt het leven af.

Is niet de wijfte Vorft, met een-en-vijftigh jaren

In haeften weghgeruckt en in het graf gevaren

,

Alleen maer out gefey t, foo menigh man gelooft

,

Om dat hy door de luft van krachten was berooft ? h

Welaen dan, weeligh volck, wilt uwc jeught befnijden

En op een rechte maet, en op bequame tijden

,

Want als het echte paer geen regel houden kan

,

't Is fchande voor de vrou, en fchade voor den man.
Daer fijn, oock in de trou, veel ongelege ftondeii

Wanneer u kinder-fucht is dienftigh ingebonden j c

Het is een oude wet, oock voor een jonge bruy t

,

„Viert Mena, {d) reyne jeught, en ftelt u faecken uyt.

De lantsman mocht te mets het faeyen beter ftaecken

,

Om dat 'et nutter is bywijlen eens te braecken
$

„Het bed enalledmg dat heeft een eygen tijt,

,, Wat gifter dienftigh was,is heden nut gemijt.

Noch dient het echtepaer ficheven dan cefcheyden
Wanneer men God ter eer de finnen wil bereyden,

't Sy dat men door het lant in alle fteden bidt

,

Of treurigh voor den Heer in fijnen huyfe fit :
*

Niet dat het bed-geheym, dat jonge heden plegen

,

Den hemel tegen is, als buyten alle fegen

;

Maer darde wijfe Geeft, die in der hooghte fweeft,

Aen al wat ieder doet fijn eygen ftonden geeft

;

Of fchoon en fpijs, en dranck fijn Godes reyne gaven

,

Noch raet des Heeren woort ons fomtijts niet te laven

;

Daer is een feker tijt wanneer men handel doet

,

Daer is een feker tijt wanneer men ruften moet.

't Is vorder, echte volck, geraden om te ruften

Wanneer het Avanger wijf gevoelt haereerfte luften,

Wanneer een jonge vrou haer maegh en herte klaegt.

En voelt in haer geheym een teycken datfe draeght -,

Want als een teere vrucht haer eerft begint te fetten

,

Al wat de vader doet dat fal de moeder letten -,

a Homo muris qiiim cater/i animalia in co'itu dijfol'vitur. jirifi. in Orbicul. auall.

b RexS.rlomon , qriamvis tinius tnntHm ér quivquaginta annorum ejfet cum e

'Oita decejjlt, tarnenfenex-, etiam aliquo tempore antemtrtem, infacrvs litterii dici-

tU7. I Regum 11.4. utpote citi feneSfute?» frequens coitaf cum uxoribi'J ac con-

eibinis .tvte tempus acceleraverat. mt. Tiraquell. ad leg. conmib. 1 1 . w- 8

.

c Levit. 18.19
d De Menajiije Junone Fhionia , qtiam lovis pri'vignam -veteres dixere, vid. Ah-

ptfiir.. lib. da Civii. Dii 4. c. 1 1. <L/^lexa»d. ab Alexand. Genial. dier. lib. l.

tap. 15.

•Joel. i. x6. Exod. 19. ij-. JcC ij-. 3. Tetling. Chrift. Leytfman 1. bocck,
cap. 4. num. j.

DEK. ifj

Wie veel den acker ploeght wanneer hy is befaeyt

,

Die breeckt fijn eerfte werck en maeckt'et albekaey t.^

't Is dienftigh boven al, jae noodigh jonge vrouwen,

U jonfte tot den man oock dan te wcder-houvven

Wanneer fijn broofe jeught, na fieck te fijn geweeft

,

Vernieude krachten voelt en wederom geneeft >

Hier is 'et tegen recht u vrient fijn recht te geven,

Want wie hem dan gelieft die taft hem aen het leven

,

Hier is de foetheyt wreet, hier wrange ftuerheyt foet,

Hicris het geven quaet, hierisontfeggengoet:

,, Noyt dient 'er eenigh vier van vier te fijn genomen

,, Wanneer de gulde vlam eerft uyt begint tekomen j

„ Geen boom van nieus geplant en dient te fijn ge-

fnoeyt

,

,, Tot dat het jeughdigh hout in volle tackengroeyt.

Let hier op, echte man, het fijn gemeenefaeckea,

Die u, met u gemael, die al de vrienden raecken >

£n hoort noch evenwel een ftuck dat vorder gaet j

Om dat 'et mcnighmael de gantfche weerelt fchaet.

Genaeckt geen echte vrou wanneerje fijt befchoncken

,

Want dan en dienje niet, als om te liggen roncken

;

, , 't Is hinder aen het Lant als iemant qualick mint

,

,, Een ongeregelt bed, een ongeregelt kint.

Sy doen een dubbel quaet die van den wijn verwonnen

Oit met een dronken hooft dit wichtigh ftuk begonnen $

, ,Wat kan het anders fijn als fchuym van lichten aert

,, Dat Bacchus heeft geteelt, en Venus heeft gebaert ?

Diogenes vernam een onbefuysden jongen

Die met een vreemt gebaer op ftrate quam gefprongen

,

Die lecker ( fey de man ) die foo onaerdigh fpeelt

,

Moet uyt een droncken hooft voorfeker fijn geteelt.ƒ
Geen ongeftuymigh hooft, geen omgerocrde finnen,

Sijn dienftigh aen het volckom faet te mogen winnen

,

, ,'t Sy datmen menfché plant.ofdatmen haver faeyt,^

, ,Het is de befte tijt wanneer het niet en waeyt.

Hier dient een ftille fiel, die niet en is bewogen

,

Die uyt een voorigh leet geen fpijt en heeft gefogert

;

Hier dient een ftille fiel, die niet en is befchroomt

,

Die van geen droevigh lijck,jof fieckelieden koomtj

Hier dient een ftille fiel, bevrijt van alle tochten

Die wraeck uyr enckel fpijt op haren naeften fochten j

Hier dient, ó foete jeught, hier dient een ftille fiel

,

Die noyt op vreemt gepeys in defen handel viel.

't Is menighmael gefien dat lieden van verftande

De kloeckfte van de ftadt, de grootfle van denlande

,

Voor ouders fijn gekent van kinders fonder naem

,

Regt kluntens voor de ploeg en anders niet bequaem-

Voor reden wort gefeyt, dat, als de wijfe mannen
Sijn met een diepe forgh geduerigh ingefpannen

,

Het befte leven-fap en al het fijnftebloet

Niet is gelijck het fou, of daer het wefen moet;

Of fy dan fchoon het werck ter rechter ure plegen

De finnen reyfen uyt, of blijven onderwegen,

e Mr.gnum efi ex congrefttinrecenti covceptioneabjrtis periculum , ob rationes

quas tradit Avicemia & tlii medici rehtti in Summa Silveftrin. H/fpocrat. in lib. de

ftiperfatat.ér èrecentiorib.Matth.hOradibus conj.-jï. colom. i. Ó'feq- Sedan
emn'ino toto tempore, quoprtegnans eji muiier, a congrefu abÜinendiimfit {jquod Z«-

hdm-janitalfe memorne proditiim eSl') mrilticogitandumrelinquttnt : Si^dam,
?nodo jnodin éf temperantia adhibertur, congreffum permittunt. Gravidam {wquit

Goujiui) cognofcere non prohibet Sc riptura, ergo illitd tanqnr.m peccfttim haheri mr.

debet. IVilliam Gouge Theolog. Ar.gl. traBatH of domejl. d:tties. êluod hcHiis ipj'o

natura iurepr^ejcrifftm eff , ut pragnantes adpanum u/que non coeant, hoc in ho-

minibiisfciant arbitrio reliBum dixis Hieron. Ephef ?

f De Diogene hac refert Plutarch. de Educat- lib. inprincipio. Idem ferè de Zi-

ntne Critico retulit Larrtiia , qui AriHone difcipttlo malta temeref rocaciterqtie di-

cente, pojjibili non eü, inquit, ita te diBiirum mjiebritu tegemiifet pater.

g £/? oculta qutedam cont.fgio -vkiormnanwu in corpora , éf rtirfus corpcrum iit

animUm- Sic ex morbo fenioque torporii najcitiir iramndia, ex nimio amore comper-

tum efl fi'.boriri tr.bem corporis , qtiai affeBiones muiuaf p videmfu in corporibt»

fanis ac valentibuf, qttid cenfendum eft'.n liquidis iHis rudimentis unde Jiatttra fa-

bricat hominem f Erafnnu dt Chrifi. matr. in fin.

De
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De fiel is elders vaft, het lijf is maer een romp

,

Dus werc 'er iet geteelt, het is gcweldigh plomp : jt

Ghy daeroin, hebjelufteenaerdigh beek te malen,
Soo lact in dit geval geen finnen elders dwalen

,

En raccktnoyt echte \vijf,alsiiyt een vollen wens,
„De mens dicmcnfchen teelt behoeft een gantfchen

mens.

De kracht van al het lij f moet hier te famcn vercken

,

De geeft moet niettemin de buyten-leden ftcrcken

.

j,iS oy t liet men dat'cr mcnfch ofeerofdanck behaelt,

j Die met den lij ve wcrckt en met de finnen dwaclt.

Daeris op dit geval noch vry al meer te Icfcn

,

Maer een gcbotalleen kan u voor duy fcnt wefcn

;

5, Macckt foo te fijn gcrtelt, wanneerje kinders bout,

,, Gclijckjemet'er dactu kinders wenfchen fond.

Al wat de kamer raeckt, en diergelijcke faeckcn
Te plegen voor het volck, ofopenbaer te maecken

Is tegen alle tucht > het foetfte van de trou

Blijlt tuflchcn echte man, en tufichcn echte vrou.
Ghy lier u (b'lle koets behangen met gordijnen

,

Geen fon of helle macn en dient 'er in te fchijnen

;

Want, alsghy neder fijght op uwe ledckant

,

Ghy lijt als op het Vry van eenigh ander lant •,

Dit fchijnt te fij n gefeyt : Ghy, met u lieve beyden

,

bijt van het ander huys in placffen onderfcheyden

,

Sijt in u ftil geheym,en uyt het licht gebraght

.

Ghy, laet het bedde-werck begraven in de*r nacht;
lek heb op dit geval een foete fprcuck gelefen

,

Die voor uyt-mond;gh volck cc a regel dient te wefen

,

Die met een ftale pen is v> eert te fijn gcfet

En binnen ugemoec, en voor het echte bed:
Hes (y du eentgh pacr ycil minnen ofte kijven ,

Defiecke dient gefmoort, en onder hen te blijven
j

Het gne gclijck het magh^ ofvoory oftegen -svenfch,

Enfeght het^ echte volck^ enfeghl hctgeenen menfch.
Geen ander, wie het fy, en magh 'er komen gapen

,

Daer twee, te famencen, op haren leger fiapen

,

Geen oir, geendertel oogh en komc dringen in

,

\V anneer het echte paer fich oeffcnt in <\^ min: b

Al wat 'er in het bed wort ondereen gefproken
Dient met een reyne fprcy wel dichte toegeloken

,

Twee lieven, Ibnder meer, dat is een vol getal

,

Al waermen echte vreughtof liefde plegen h\.

Men vint in defeftadt, men vintonguere monden
Die over dit geval iijn byfler ongebonden

,

Die wat de kamer raeckt gaen brengen op de ftraet

,

En maecken van het bed een open tafel-pract

:

Men vint hier menighmaeloocknieu-gehoude paren
Die voor een ganfch gefin haer tochten openbaren

,

Die toonen voor het volck een los en m.^1 gebaer.
Als of de weerde trou maer jock en fpel en waerj

Ghy, die u hier vergeet, gaet tot de wilde dieren,

En wort door hare tucht befet in uw manieren

,

Ga:t in het woefte bofch, en leert oock even daer

,

Leert heus en eerbaer fijn ontrent u wederpaer -,

a V',i ijU! ir.^enio Juvt ncino , ani eruditiovc praft.int , tfiun ipjoriim animuf in
per!-e:,:.x q:i.-J,!m co^itatiove -verjatur , m ipjh aBit ronjugaii f^fe alias rts agunt

j
e/iiAre Jeir.eJi rjiium nihil niJtc»rpore:m habtat ( animo nempt turn peregrmante)
ti^n t>i'il:ii,ttpTaJ}antijJ!m£iJliuf/a::iltaeif hf.bet. Alexand. ylphrod. Prohl. L 19.
S^e eaufa , 7mUy-iimjudiiio,-fmt qii.nmbrejn jlnftarchut MexandriiuJumnM
•v.r eniditioms, Ariftr.goram ér Arip.rchiim filios habtieritftolidos, bardos é" pro-
pemodinn amnies. PeliwCrime. Hotitfi.DiJcipLlib.li. cap.^.

Et hitic forte rrlfe proverbium Gallicum :

Souventcfois grands pcrfonngcs
N'ont point d'cnfans , ou point des fages.

b A^'!s pracipirti ^ propriiu matrimoiiii habtt conjuiiciam maximam vtrecun-
V.'rtWj undt re(jHirit le:retiim , vee (jmjqiiam efl inmimpudens ijuin telles omnes,
etir.m llheiosfuos ();iiPm: ipjïits mitrimonii fritllsu , ^befevelit qnando illi ttHiii

djtope>:r»i,itaA:igufi.l.i^.deCi-jit. Diicap. 18 & 10, & ratio efl <]iii.i aBui
il!e ceTtvenit hojnim .y:jpane/miltt efl firutis , membra enimnonobediunt rationi.
Piidotdam eiiim, cjHaftpudore utoidum, Climens jilexand. lib.i. P'cdagog. cap. f o.

D E K.

Noyt fiet 'er eenigh beefl:, noyt fiet 'er menfch kameclen
Of vors, of oliphant,alsinhctduyfl;crteelen; c

Daer is een reyne fucht, en dat tot uwer fchand

,

Daer is een eerbaer root, oock in het beefte-lant. j

Maer onder dit bcflagh en is het niet te lyden I

Dat hier oock vrouwen felfs haer nieten konncn myden.
Dat vrouwen klachtigh fijn, niet in het ftille bed

,

Maer voor een vollen Raet,ofvoordegantcheWet.4
Men heeft 'er, even hier en overal, gevonden
Die met een ftout gcbaer voor al de weerelt (tonden

,

En braghten in het licht en aen den klaren dagh
Al wat het bedde weet, en daer verfegelt lagh

:

De trouw en haergeheym met al haer echte w efen
Is in het Hof gefien en over al gelefen

,

De tacImanfl:ontbedur,de Hechter gants befchacmt,
Om dat 'er wert gepleyt dat niet en dient genaemt.

Hiermoet een jonge vrou de rechte gronden weten
Om naer een vallen peyl haer faecken af te meten ;

Wel leert dan, wie het raeckt, dat u geen kleyne tijt

(Schoon dater iet ontbrceckt) van echte banden vrijt;

Ghy mooghtgcen bed-gebrcck in rechten openbaren
Als naer een koude fucht van drie geheele jaren

,

Dit onheyl heeft den aertom niet te fijn geklaeght
Als van een echte wijf, en noch een volle maeght j

Want heeft de foete trouw maer eenshaer volle leden

,

Soo is voor alle tijt het klagen afgcfneden j

En of dan eenigh man fijn eerite kracht verlied

,

Geen wijf en heeft de maght dat fy een ander kieft. e

Al wat 'er nadcrhant kan iemant overkomen
Dat moet, hoe dat het gac, ten goede fijn genomen,

Ja fchoon u bed-genoot vergat fijn echte fchult

,

Daer is geen beter raet, als lyden met gedult.
Maer foo miflchiendemanmetonbequame leden
Is van den eerften af op uwe koets getreden

,

En dat het onheyl duert tot aen het derde jaer

,

Soo ey ft u jeught te recht een ander wederpaer ?

Niet datom defe feyl de trouwe wort ontbonden

,

Maer dat geen ware trou daer oy t en is gevonden ;

Want als een vrouwe troutdie niet en wortgemant,
Soó blijft de vrouwe los, de trouwe fonder bant. ƒ

Maer des al niet te min ick rade,jonge vrouwen

,

Indien ghy machtigh fijt het vlees te wederhouwen

,

Soo deckt het onheyl toe j 't is beter niet geklaeght
Als dat het ganfche lant van uwe fchaemte waeght

:

Gelooft het. Moeder fijn, al wort 'et fcer geprefen

,

Het kan haer die het wenft verdriet en hinder wefen j

Een kint niet wel getcelt, of qualick opgevoed

,

Brengt niet als enckcl leet oock aen het naefte bloet.

Wanneer de vrouwe draeght, foo dient de man te letten

Dat niemant door het huys miflchien en kome fetten

Iet dat wanfchapen is , een wreet of felfaem beelt,

Dat ons het ooge terght, en foo de finnen fteelt

,

c Secefttm acfoUtudinet petere Ehphantes, dunt ohe !ibet,ferif/^t(Lyf',1ctelei

de Hi/hr. animal. lib. ^.e.i. Plin. hb.%. cap. f. ^lia». lib. Hifi. aii'imal 8 . cap. n
de C.-<melis , Pliv. lib. 10. cap. ^6. ^lian. lib. 6. cap. 60. de Ranis idem ^lian. l
Hijl.anim. ij, ques vide.

d Enimpit impudens formina, ó- in facie erubefcentiiirnpopulorumgenitalU ttr

revtlat (^ denadat arcana ,(^ de maritifrigiditate cmoiueritur,alIegans h.virfnffi-
cienten&evidejitem repudiicaHjam, quodfemi-tiir ejl& irtiitilis matrimoiio.^u
nor.cjl prompttu adcoitum. lohan. Salisberienf.de NuglsCurial. lib.i.c. 1 1.

e Inftinianiuprimo mariio bienKium, ttt fefeprobaret, dederat.L.pev C derc
pud. Sedpoflea Novell. Corifi. 11. erieiiriiurnjlatutum elf, id<jue inpraxin admiffun
ér Horiorim Pontifex c. 3 . fn. eod. tit.pcenitentiam iudixitviro ac muiter: cjui anti

id temptu conquererentur. Si ergo poll tr'iennium virgo reperta ejl uxor,potcri:fep*-
rari , ér alias non. f^i.1. Auth. Hottom. in traB. de dijfolutione matr. obfrigijr
tatum.

( Non per viam divortii, ut lujliniamis 'voluit L. pen. C. derepud.fedper vian
potius riHllitatis, ut lulian. artteeefor Conlfantinopolitanus, qui recitans hline No-
-veil. eonjl. j6. fine repudio matrimonium dilToIvatur > inquit. De qua verfïoni

Ivo Carrietevf lib.dentt. part.%. c.tp. 81.
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1
Al wat ouboUigh ftaet, of vrcefe kan verwecken

,

I
Of met een fnelle fchrick ons in de leden trecken

,

En dient geen jonge vrou, voor al niet, daerfe flaept

,

! En van de reyne trou de foete vruchten raept.

! Wilt oock om defe tijt u niet te feer vergapen

I
Aen eenigh felfaem dier, als fimmen, katten, apen;

Endraeghtniet indenarm.enleghtnietaendenmont
Een vreemden baviaen,of plat-geneufdenhont:

't Is by de vrou\^•en feifs in geenen deel te mereken
Hoe dat een vrcemt geval kan op de vrouwen wercken,
Hoe onverwachte fchrick tot aen de vrucht belent,

En hoe een fe 1faem fpoock fich in de moeder prent

:

Wanneer een vrouwe draegt, het fchijnt dat alle krachtc
Sijn befigh aen de vrucht, en op de moeder wachten

;

Dies waerder eenigh ding iich in de finnen veft

,

Dat fackt van ftonden aen en druckt in dat geweft.

De Schrift getuyght het felfs, dat Jacob voor de dieren

Van Laban heeft geleyt geftreepte popuUeren,
Om, even als het fchaep fou paren met de ram

,

De plecken van hethout te drucken in het lam : a.

^57DER.
Ghy die genegen fijtom faet te mogen winnen

,

Hebt geen wanfchapen dier, geen monfter in de finnen

.

Stelt liever voor het oog.wanneer ghy vruchten teelt,

Een fchoon een geeftigh kint , een aerdigh menfchen-
Hier door is't wel gebeurtdatiemant van deMore(beelri
Vont in voorleden tijt een witte vruchtgeboren

;

Hier door is 't wel gebeurt dat van een leelick paer
Men wertjoock tegen hoop.een aerdigh kint gewaer.

p En wijf by al het voick vermaert in leelickheden

,

^' Wiens man haer niet en weeck in onbefchofte leden,
Kreegh evenwel een kint het fchoonfte datmen vant

,

Een peerei van de ftadt, een wonder in het lant

,

Een kint gelijck een beek, dat alfe menfchen prefen

,

En namen in den arm, of met den vinger wefen

,

Een kint na volle wenfch, een gaeu, een aerdigh fret,

En niettebyfterfchraehen niette lydigh vet; h
Een ieder ftont verbaeft, en fagh de frillche leden
En fagh de fchoone verw, onfeker van de reden

,

Dies ginck'er over al eenfpraeckedoordeftad
Als of hier in de vrouw haer eer vergeten had

;

Een man, die verder fagh, ging al het huysbefchouwcn,
Ging letten op het ftuck ter eeren van de vrouwen

,

Hy vint een fchoon vcrtreck,daer op een kleyn buffet

Een aerdigh kinderbeelt ftontgeeftighafgefet,

Hy vont een ledekant behangen met gordijnen

,

Een leger voor de weert gelijck liet mochte fchijncn

,

Hy vraegt wie dat'er flaept,hem wort befcheyt gedac.
En flrax foo gift deman hoe dat de faecken ftaen

;

Hy fpreeckt tot al het volck : ick fal het oordeel vellen,

Laet maer het jonxfte kint hier in de kamer ftellen;

«Genef BO.jy. Kemm corfordiuvi cjimhtates quomodt de corptre ad Jpiri-
tum,eomodo tranjeunt dejpiritu ed corpus ; nam colores virgarum quof 'variavit
lacoh cfficiendo trxnf.ermit in animat puerum matrnm , atqtte inde rurfut eadem
affenione tranfeundt apparuerunt i?i corponhw filierum. Auguli.adverf.Iulian.
Ith.<t. cap.^.

Tale -jer'o aliquidtdamm fetibui bumanU pofe contingere Soranus Medicina
auttr 7wMiJPmu4 Jcribit, & exejnplo confnnat hipria • Nnm Dionyftum Cyprium
Regem narrat eo qaod ipfe deformU efet, nee tale; habere films -velut, uxeri faa in
ttncuhnufermofam propt}ierefilerepiBuram,cujti^ puhhritudinem concupifcendo,
lutdam modf raptret & inpnlem, quant c(mciftehat, affciendoqtie tranjmitteret.
"tque enim Deus ita naturas creat, ut leges euferat quas dedit motibus umnfcujuf-
que natura. Soran. lib. i. retraH. cap. 6l. Simott Majeltu Epifcop. Vulturarien. in
Dieb. Canicularib. coUtq-l. M:ilier.

b t^arrat D.Hieronymtu §l«jeftion. inGeneJihujfifmodi hijloriam , &'verita-
tem conjtliiiae prudentiapraftantijjlmi ijfius medkiHippccratu deteclam efe afferit.Mud exemplxmvide apud PlutarchumdePUc.Phibf.lib.',. cap. \i. ubi muiier
JUét ^th:epts imaginem ad leBum habebat, Mthiopi/Jmihm infantem edidit. Vide
aUcm mtrabilemé- terribilem hifloriam , quam ad eundem finem refert Ludov.
Vtves m II hb. Auguji. de Ci-vitat. Dei. Vide deniquè qua nnnetavit ad hanc rem
loh. C'rafus mfevtentiam Senatus TMofanifuper eaufa Martini Cuirra& Ber-
'^"daRolfianum./ï'veannct.f.

De meyt die loopt 'er om, foo veerdigh alffe kan

,

En brengt 'et in de fael, en geeft 'et aen den man

;

Die gaet 'et met er daet ontrent den heelde fetten

,

Die maent een yder aen hier op te willen letten

,

En fiet I die nu het beek en dan het kint bekeeck

,

En vont noyt eenigh ey dat foo een ey geleeck :

Daer gaetde kloecke geeft met vafte reden wijfen

Wat dat 'er uyt het oogh kan in de finnen rijfen

,

En hoe een diep gepey s, door onbekende macht

,

Het ingenomen beek kan prenten in de dracht :

Strax rees'er groote vreught ; de boofe tongen fwegen,
De vrouw heeft met 'er daet haer eerc weer gekregen j »

En waer doen eenigh paer te famen wert gefet

,

Daer was een fchoon geficht ontrent het echte bed.
Ghy des al niettemin vermijt de gey Ie beelden
Gefchildert voor het volckten dienfte van der weelden;

Al wat het ftout pinceel uyt luchten hoofde treckt
Heeft menigh oog getergt, en menigh hert bevleckt: -

^ c Tradit Suetomtis lyberium cubicuta plurifaria,n adornafe tabeüts lafr'
piHiirarum, ut ajpeliu deficiënte! Ubidmes excitaret. melihs ^rip

Peilt. 7. cap 17, ubi prohbet ajpicere pi^uras aut aHus deformes, ;»«ftnnr en cÜe
cura fnagiftrattbus nuUam nequepiBuram neqtie fiatiiam efe debere Ie rilFu mefmè
,mitatricem,& bmè Propert. l,b. l. tleg.^. nnpudicitia vehlicn,. l'amour de
pitturtf objccenis qaibus feBatores ad libidiriem provacajttur, J; \QüX manus obfccenas depinxit prima tabellas,

j,
]pr dspijx'at • lens

Etpofuitcaftaturpiavifadomo, iJ t -i, >

lila pueliarum ingenuos corrupit occllos

,

c -^
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Een Loth, of Davids val ten nauftcn af te maelen

,

Doet, ick en weet niet hoe,de lofle finnen dwaelen

;

Een ftier, een valfchc fwacn , die jonge maeghden
fchcnt,

Heeft dickmacl aen de jcught de kiften ingeprent. *

En laet dan oock de kunft u geenfins hier bewegen

,

Want even in de kunft dacr is het quaet gelegen -,

Hoe dat in ditgeval de fchilder hooger fueeft,

Hoe dat hy dieper quetft, en harder nepen geeft >

Hoc dat hy nacder weet het leven uy t te drucken

,

Hoe dat hy verder kan de ganfchc tochten ruckcn
Tot ick en weet niet wat. gewis, de befte geeft

Doet hier het flimfte quaet en hindert aldcrmeeft.

Wat feydt de kunfte meer. vermogen echte luyden
Door moes van Bever-gey 1 en ander minne-kruyden

,

Door kitfigh netel-faet gerocrt in Spaenfche pap,
Door artifocke-mergh, en iiltigh ocfter-fap , h

Door herflcns van de duyf, en lil van hane-kammen,
Door eyers van de mus, en bcyers van de rammen

,

En wat'er door de kunft kan werden by-gcbraght
Te flyven tot het bed hacr uytgcputtc kracht ? c

Geef antwoort mijn vernuft, ten eynde jonge paren,
Die over dit bcflagh in cenigh twijfel waren

,

Verftonden met befchcy t en wat 'er mach beftaen

,

En wat 'er qualick voeght, en niet en dient gedaen.
Het wit datiemant heeft kan veelderhande faeckcn
Geoorloft aen den mcnfch of ganfch onheyligh maec-

ken,

Want die een wettigh ding ten quaden eynde buyght
Wort. even in hetgoet, vanfondenovertuyght.

Siet als een jong-gcfel in echten ftaet getreden
Vint koelheyt, trage fucht, vintonmacht in de leden

,

Of dat hy anderfins niet recht betalen kan
Wat vrouw en trouwe vcrght tot lafte vanden man

;

Of, dat een ware fuchtom vrucht te mogen winnen
Hem prickelt in den geeft, en nieteen dcrtel minnen

,

Soo wort het echte paer by wylen vry gefet
De tafel even felfs te fchicken nacr het bed

;

Niet dooreen geyl bejagh van onbekende fpijfcn

,

Dat niet als bobbels maeckt,en doet de leden rijfen

,

Niet door een grillighkruyt, datfchuym en winden
broet

,

Maer door gefondekoft,die al hetlichaem voedj
Maer foo in dit geval de kcucken foude ftrecken
Om tot een meerder brant de leden op te wecken

,

Of dat een dertel menfch heeft voor fijn hooghfte wit
N lerom te fij n gevoed, maerom te fijn verhit}

Soois'etongerijmthet lijf te willen ftercken

Om door een nieuwe kracht de tochten uyt te wercken j

Geen fonde dient verweckt, maer uyt te fijn gebluft j

Geen trouw en is gewijt ten dicnfte van de luft. d
Hier rij ft een ander vraegh, die over lang geleden
Heeft al de wecrclt deur geduerighom-gereden

,

Die noch in onfen tijt by wylen omme gaet

,

N u by het jonge volck, dan by den echten ftaet j

Tc weten, of het dient de menfchenaengeraden
Door wortels, felfaem kruy t, door onbekende faden

,

a Exempliim tjia rli efl in E.KmicJro Ttrtntit , ubï Zhétrta adolefcms fuffitfms
tahuUm , in aiia dcpingthiitur Uvis ó" Dan.tei concubitiu , in libidinim ixar/it ;

^uim leeamferi'o ad hoc expendit ji'igujlm. de Civitat. Dei lih. 7. taf. 1. Tir.t-

lUtB. ad leg. 16 conjug. num. J J.
Si 1'cau contenuc d.inj les efcaillcs dei huitrei f.icc 1'hommc plus gaillard,

b /{.^:'i >c in re tpfu projïnt oJ!ri,e& qua qualitate , diffiilat huliert des Erreurs

di/nn , nn.ie .ipertic,chap. r i.

ttir.ml'bcro'PwmremPlin.maximiverilib i6. cap. ro. &lii.i9eaf.S. item

Jat opey.!m,ita yf'l^ tit. de fpermate trali. 6. cap. 20. Manard. lii. u. Efijl.

iüe ccnveni: homnrl" relati Tiraij. l. 1 j-. commb. num. }.

Pudeiid^m eniw, 5''/.;/.
f
ƒ* creandorum libirtrum ^raiia , mn/atiifa(Jio vitioriim.

DER.
Gf ander vreemtgehcym,cefrflauwenminne-brant
Te brengen tot de kracht van haren eerften ftantj

Hierop een kleyn bericht j Na vlytigh cnderfoecken
E n van den ouden tijt, en van de nieuwe boecken

,

En wort ick niet gewaer dat loof, of felfaem gras

Oyt oorfaeck tot begin van rechte liefde was :

Veel, die in waren ernft van defen handel fchrijven

,

Verachten dit bejagh als klap van oude wijven , e

En feggen dat het moes dat menigh vryer brout
Geen liefde baren kan, geen haet en wederhout.

Een ander wil het kruyt dat minne kan verwecken
Begraven in der nacht, en voor de menfchen decken

,

Gelijckmen voor het volck van geen vergifen fchrijft

Datkleynekindersdoot,en uyt de moeder drijft: ƒ
Wie heeft lich immermeer voor defen onderwonden
Te trecken foete min uyt dcfe loofe vonden

,

Die naer een korten tijt geen klachten heeft gedaen
Een faecke vol gcvaer te hebben onderftaen .?

De vrfch, die giftigh aes heeft in het lijf gefogcn

,

Wort naer men wilt gefoolt , en daer men wilt getogen»
Maer als men defen vang aen gaft of vrienden bied

,

Soo dientfe voor de mont, of voor de mage niet. ^
Als iemant is vergift door loofe minnc-drancken

,

Hy fchijntgemacckt te fijn tot cnckel Venus-janken
j

Maer vcclrijts fcylt de geeft, foo dat hy niet en kan
Vervullen, daer het dient, de plichten van den man.

Al die met open keel hen geven om te drincken
Wat fotte liefde mengt, wat Circe plagh te fchincken

,

Sijn dofjcn fonder geeft, gclijck een deufigh fwijn

,

Soo datfe tot den buyck alleen genegen fijn. /;

Een van het geeftigh volck, die met geleerde dichten
Ging eieren fijnen tijt, en in het duyfter lichten

,

V er viel in dwepery , om dat fijn jonge vrou
Hem door een minne- drank tot minne trecken wou: i

Hierdoor is (foo men houd) Caligula bedorven,
Lucullus uytgereert, Silvanus mal geftorven

,

Hier door heeft menigh wijf,al fcheen de liefde groot.
Door onbedachte fucht een lieven man gedoot

:

Dies is 'er op gevolght. dat allegoede wetten
Hacr tegen dit bcdrogh met harde ftraffen fetten

,

Soo dat het jongfte recht, met al den ouden tijt

,

Geen iiefde-rancken duit, geen minne-drancken lijt: t

e Ammianiu MareeSinus lik 29. i/ra* amattriat incantatiines aniles & ludi-
eraf appellat, vid. Tiraq. l. 14. connubial.fer tttam.

i SapientiJJimè Plmius amatoria ijfa inter ea medicamina (olhcav-t tju^ indicari
atque demnnjirari nontportet, ut abortimi* é- alui ^,mlia,exemf1a inim noxia vt'
nenorum hujufmodi alibi in-vemes- apudNicetam Seleri Sethi cujufdam , q-ii talia
tnali puniel virginem hhidim ac amore incendit. Efticnnc Pafqiiier aux Rechcrw
ches de France , Carolum Magnum adei amatoriis ineant.xtitmbui abreptum fuijfi
fcrihity ut etiam mertnum cadaver muliercuU amare, ^fecum vehere nondejierit,
eui tarnen reclamat auBor qui let Recherches des Recherches fcripjit , idemqut
NtcoluM P<ijquitr,fatrem defender.s, ajferere conatur, aliaque Jtmilia adftrtlii.t9
de fes lettres.

g I.a pekhcric , qu 'on fait de poifTont avec des'appafls empoifonnc^, eft bieil
foudnine a prendrc & prompte a arrcfter Ie poillbn , mais ellc Ie rcnd mauvaiï
Sc dangcreux a manger : audï ks femmes oui compofcnt ccrtains bruvage*
d'amour ou quelquct autres charmes & forcellerics poiir donner A leur maryj,
& qui les attrayent ainfi par allechemens de voiuptc , il ctt force qu'cUcs Wvent
puis aprcs avec eux inknfrz , cflourdis & tranfportez hors de leur bon fcni.
Plutarc. au Traiaé des Pra-cept. de Mariage, nomh. j-.

h Am<itormm maUexeynpU d,itur,ut alulio Paulo Jcriptum eJHib.<,. fententia-
rum, & k glnintihano in declamatiombiu. turpe enimejl inter virum é" "xorem
ahter quam amicitia , ohfequie ^ o^cit farari amicitiam. JErod. rtr. judicat.
lib.%. cap. lï.

i Lucreiiuf ptëta , ó" ipfe Caligula imperator amatorio infurorum verf, unJt
hfephu/& Tranquiüiis ipfe tiialtrum omnium caufam , qua a Caligula gejfa funtt
non tam ei, quam uxori tribuunt, qute amatorio mantlim exajperaverat : §!uin&
L'uuUtu , impfrator illt clarijjimus , Plirno narrante , amatorio piriit. accufatur
etiam tfumamina uxor Plautii Silvani injectfe carminibiu ér vtneficiis vtcoriittM
t»<trito. jErod.eod.rer.jud.lib.i. cap. ii.

k L. eorum l._/tq:tcdaliu/^. q::i ahrtionit. f.dep^n. drti. D.D.
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Soo fielt dan lieverv^. dat onder echte lux den

Een foet en heus gelaet is boven alle kruyden ;

En dat 'er niet een gras ;n bofch of heyde waft

,

Dat beter op de trou, als reyne liefde paft

:

Het recht lact yder toe door foet en aerdigh jocken

,

Door minne, door gedult, malkander acn teiccken j

Maer gunft te wecken op door naerc fpokcry

En ftaec geen echte volck, geen jonge luydcn vry. ^

Wie kan een's menfchen hert door kruyt of dranckcn

buygen ?

Wie kandcr foete min uytharde wortels fuygen ?

Pliickr, ftoot, mengt onder een, al watje me ngen kont,

De befte minne- dranck, dat is een heufchc ir.ont.

PhibpSjdeGriccklche vorft.r/') was op een tijt bevangen

Met luft, en minne-brant, met duyfent hert e-prangen

,

JN iet om een groote vrou voor Frincen opgevoed

,

Het is een flechte maeght die hem de pij ne doet

;

Hy dicht op haren naem, hy Tent haer moye dingen

,

Hy doet meelt alle nacht voor hare venfters fingen,

Hy fit op haer en loert by naeft den ganlchen dagh

,

In 't korte, mal genoegh gelijck een vrycr plagh.

Het hof is hem een walgh, en al de groote mouwen

,

Hy wil een flechte kap, hy wil een engen bouwen

;

Hyprijftniet, als hy plagh, een vaft, een hoofs gelaet >

Om dat het fedigh oogh de maeghden beter ftaet.

Dit heeft de Koningin geweldigh feer gefpeten

,

Te meer, om dat het ftuck was over al geweten

,

Geen flaep en komt haer aen , geen honger, geen ver-

maeck,

Soo gants is haer de borft gefwollen van de wraeck

:

En,nademael de Faem liet overal verluydcn

Dat hem de hefde quam uyt vreemde toover-kruyden,

Soö heeftfe door beleyt haer lagen foo geftelt

,

Dat fy haer vyandin eens kreegh in haer gewelt.

De gramme Koningin met yver aengefteken

Is uyrtermaten graeghom haer te mogen wreken

,

Sy laet haer finnen gaen door alderhande pijn

,

Die fel, en boven al oock leelick mochten fijn >

Sy is te mael yerwoet, en op de maeght gebeten

,

En fchijnt, oock in gepeys, haer op te fullen eten

,

Sy wrocktin haren geeft, fy vraeght'et over al

Hoe fy de jonge maeght ten vollen plagen fal

:

Nu wenftfe, foo het fchijnt , haer oogen uyt te plucken

,

Haer ooren, haren neus, haer wangen af te rucken

,

Haer lippen met gewelt te fcheuren van den mont

,

En al wat eenighfins haer wel en aerdigh ftont

:

Dan fchijntfe gants het vel haer af te willen ftroopen

,

En met gefmolten loot daer op te laten droopen

,

Sy \\ enfthaer weldedoot, maer,uyteenwrecdefp)jr,

Soo wilfe met de doot haer houden in den tijt

}

By wijlen gaetfe facht, en, fonder haer te fchenden

,

Meynt dat het beter is haer uyt het lant te fenden >

C'f wel te fluyten op in cenigh diep gebou

,

Daer nimmer gulde fon , of mane fchijnen fou

:

Na menigh wreet gepeys, fy laetfc voor haer letten

,

En gaetm grooten ernft op haer gedaente letten

,

Syfpreeckt haer bitter aen, en vraeght haer alle ding.

Van waer, en wiefe was, en wat 'er omme-ging.
De maeght bericht Me-vrou met foo bequame reden

,

Met foo een foet gelaet, vol aengename feden

,

Met foo een fedigh oogh, dat op den ftaenden voet,

De Koningin betoomt haer ongetoomdcn moet.

9 Lketit ( ff licet qual fermittitiir') iLinditiir atque iüecelrh amorem imferare:
«on vcnetiis ér medi'camtntis. Mrod. eed. rer. jud. lit- S cr.p. 1 1

.

b S:e: defe gifchiedenife by Plutarch. au traifté des Precept. de Mari?g.
noaib. II. Tiraq.Ug.coiinui. i^iium.i.

DER. lyp

lek fie nu wat "-er fy van defe malle rancken

,

Van naere fpokery, van vyfe minne-drancken

,

lek \ inde, feyt Me-vrou, ick vinde met er daet

Dat al de liefde-gift is enckel kinder-pract

;

T en is geen flim bedrogh, geen kunftt van belweeren
Dat u j beleefde maeght, van Princen doet begceren

,

Hier is geen toover- kracht., geen lift. of boofe vont,-

Al wat den Koninck treckt, dat is u foete mont.

Hier was 'et dat de loop van hare grarafchap ftilde

,

De maeght ging uyt 'et hof, en reysde daerfe vx ilde

,

En memant doet haer leet; en fiet I na defe facck

Soo liet de Koningin den Koninck fijn vermaeck.

Laet drancken,jonge vrou, laet alle rancken varen

,

En, fooje middel foeckt om recht te mogen paren

In vaft- gegronde fucht, gaet beter wegen in

;

Koopt gunft met uwe gunft -, en min om enckel min j

Soo doende, fulje beft u weder-paer belefen

,

De rechte minne-dranck dat is een eerbaer wefen

,

tenonderdanighhert, een foet, een reyngelaeti

Geen kruyt dat in de min de min te boven gaet. c

Hier dient noch, echte man, betracht in rechter maten
Het redelijck gebruyck van uwe reyne varen ;

Wat dwaelt 'er menigh menfch , oock in den echten

bant,

Uyt waen, en lofle praet, uyt enckel onvcrftant

!

Wymogen ( feyt het volck ) ons oogen elderswerpen

,

En op een vreemden fteen de ftompe luften fcl-erpen

,

N iet tot begeerens toe ( begeeren dient gefchout

)

Maer dat ons cygen velt te beter fy gebout

:

Wy mogen (feyt het volck ) ons meflen elders wetten,

Soo wy te huys alleen de tafel laten fètten

:

Maer 't is een flimme vont. die aen een reyn^emoet
Gewifle nepen geeft,en innigh hinder doet:

De luft te laten gaen en met het ocgh te dolen

Sijn voncken aen den geeft, fijn even heete kolen ; d
Hoe ? fiet men niet de mug haer branden in de vlam

Die maerom enckel fpcl ontrent denfackel quam ?

Wie van een hcogen bergh fich laet ter neder vallen

,

Of door een ydel oogh wil in het wilde mallen

,

En meynt op fijn gcmack te konnen ftille ftatn

,

Die ftruyckelt voor gewis door onbedachte waen

,

De fond' IS even foo gclijck de gladde flangen

,

Al waerfe mct-tie kop fal weten in te prangen

,

Daer koomtfe met het lijf. vermijt een quaet begin

,

Her quaet wint alle tijt,en kanckert dapper in.

Veel woorden dienen niet. de geeftenom te roeren

>

En door een ydel oogh, de tochten aen te voeren

En is de rechte ftreeck van echte trouwe niet -,

Daer is een beter wegh d?fe ons de tucht gebied

:

Sietl als uyt eygen fucht ctegeeften neder fygen,

En, fonder vreem^elviilp; een hart bewegen krygen

,

Dan magh een wettigh pa^ gaen foecken onderftant>

En door het echte bed v^jjcïicckn haren brant :

Het ander is bedrogh, en ni^als flimme wegen
Die Ie) den rot gevaer, on btiyten allen fegen>

Ghy daerom, deftigh ra3n,bepaek uw foete vreught,

En noemt u bed-gcnoot een haven dijncr jcughr.

Noch moet ick, tot befluyt,cen vaften regel wijfen

,

Hoe lang het echte werck is in den man te prijfen

;

Ghy, neemt dan dit bericht, en dat van goeder hanty

Het kan u baken fijn oock midden in den brant

:

f C'cft une force ineTpiignnWe qu'une femme Icoitime , qui mectant en c'Ie

mefme toutes cliofcs, fon avoir, Q noblclTé, fes chanr.es,voire tout Ie tiifu nicfme

de Venus, s'eftudie par douceiir, bonne grnce, & venu , d'scquerir. l'anióur de

fon mari. Tlucarch. au tr.iitlc des Precept. de .\lariag. nomb. 1 1

.

d jiduhtram menttin fier: Ji vel imagitum volupnui Jïhi i^Jl depngat ; icr.ï

dixit Lalf ant. Ui. 6. caf. 1 3 . circfin.
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i^o MOE
Soo lang ghy door het bed wort hooger aengcdrevcn
Om God voor defe gunft een meerder lof te geven

,

Soo IS u leger reyn. a wie defen regel houd

,

Dic bhjtt dan even maeght oock als hy is getrout.
Wel hem, die lijnen God, en Godes hooge wcrcken.
Kan door het echte bed te beter overmercken -,

Wel hem, dieuytdc trouw endoor de vrouw befluyt
Des Hccren foete gunft ontrent fijn weerde Bruyt-

Maer fchoon gy tot den Heer hebt menigmael gebeden

,

En tot den man gcnacckt metuwe tcere leden

,

Noch blijckcacnugclactdatuwe fielequeelt,
Om dat 'er niet een kintom uwen hecrt en fpeclt

:

Ghy feghthetaen het voJckj ghy klaeghtacn alle fiiden,
Uw man, uw befte vricnt, die heeft 'erom te lijden j

Die wort dan ongefint uyt enckel onverduit.
Om dat hy draeght alleen mifllhien uw bcyder fchuk.

Vriendinnen, met alfco: of fchoon u groene jaren
Doen fnelhck haren gang, oock fonder eens te baren

,

Siet dat u dit geval niet al te feer en quelt

,

En tegen uwen man in on£;cnuchte ftelr j

Ghy weet dat Jacob felfs fijn Rachel heeft bekeven
Om datlc, wat te fcer doorkinder-fuchtgedreven

,

Qiiam klagen even-ftaeg,quameyflchenaen den man,
Dat niemant, buyten God, den menfche geven kan.

Maer feg eens,jonge vrou, waerom den geeft gequollen?Om dat u lichaem ruft, en niet en isgefwollen

;

Ga dcnck eens wat het is, en leert dat moeder fijn

Is dickmael fonder vreught, en felden fonder pijn

:

Daer is 'er in het lant, dic met ter weerelt hindert

,

Als dat haer vruchtbaer lijf heeft al te veel gekindert j

Ach
!
dickmael dat de menfch uyt ganfcher herten

foeckt

,

Wort dickmael dat de menfch uyt ganfcher herten
vlocckt.

lek hebbe menighmael de vrouwen hooren klagen

,

Dat fy haer mans te veel ontrent de kinders fagcn
j

Indien ghy kinders had,ghy quaemt milfchien te kort,
Nu wort lijn volle fucht op u alleen gcftort.

Ghy roept des niettemin : ick wil de weerelt ftcrcken

;

Maer hoort,de weerelt felfs en fal hetgeenfins mereken;
Een diertje fes of acht dat van u komen magh

,

En wort niet eens gevoelt in foo een groot beflagh :

Of lemant tot een oegft van hondert duyfent ploegen
Een enckel ftrootjen bracht,een graentjen wilde voegenj
Of icmant tot een wout vol alderhande groen
Een bies, een klaver-bladt, een grasjen quame doen

;

Of lemant tot een Meyr van hondert duytfche mylen
Een enckel traentjen goot, een drupjen wilde quylen,
Ey doch wat Ibu het fijn ? in waerheyt, enckel fpot

:

Ick bidde weeft geruft, en fiet op u^^•en God.
Betoomt u kinder-fucht, en ftelt u ganfche faecken
Aenhem die oock hetquact ten beften weet te maeckenj
Hy kent wat u ontbreekt, wat is de mens befchroomt ?

't Is goet wat van den Heer den goeden over-koomt.
Doch foo het eens gebeurt dat, naer een diep verlangen

,

Ghy voelt een teere vrucht in u te fijn ontfangen

,

Soo neemt met alle vhjtu fwackc leden waer,
En doet niet alle ding gelijck als voor en naer: b

Een vrouw die fwanger is die moet haer leeren myden
Vanongeregelt fpel, van rotfen en van ryden

,

a £>< modiratione in ufa conjugii a piis& Deun, timeiitih,^ adhihtnda traJl poteft
hjcgenerah, reguU, cjuodhabendajit ratio honeftaüs, cjjl.tati!& lanitatis yfd
Ioaa7i.Gerhard.cap.%.dtefen.co„jug.n.^'i(,.

b Gra-vidacorpora curare dcbent, earumque mens etiam quiefem defiderat • qua
emmprocre.mtur, a m,ure,in cujns al'vo ctntinentur, nlimentum capiunt,ut aurraeaquj gignuntitr ex en. Ariflotel. Polit. l:b. 7. De rcgimine mulieris gravid^ con-
JuUSc^vola}nSamarthanun,P,edotroph. Ith. i. lohan.Libavium de Mori. muiier
cap. 10.

DER.
Van al te fwaren pack, van al te raflen ganck,
V an al te goeden reuck, van al te vuylen ftanck

,

Van alle mal geraes, van alle dertel fpnngen

,

Vandoor een vrecmtgebaerdeleden om te wringen,
Van over al het oogh te willen laten gaen

.

Van angft en alle fchrick, van onbedachte wacn •

Een vrou die fwanger is, moet even dan gedencken
Door pracm van enge dracht haer met te laten krenckcn,
Geen ding foo onbequaem ontrent een teere vrucht
Dan als een jonge vrou m nauwe kleeren fucht •

Een vrou die fwanger is,moet haergeduerigh wachten
Van naere dwepery, van alle droeve nachten

,

Van door een grammen fin te worden omgevoert

.

Ja van een groore vreught te werden aengcroert-
Want als het fwanger lijf is befigh met de tochten

,'

Soo kromt de fwacke geeft in veelderhande bochten •

En wat ontrent de vrucht fijn kracht hefteden moe't

,

Vergeet fich in de gal, en aen het vinnigh bloet •

Ghy, maeckt u daerom fterck om nyt te mogen jagen
Schrick, wrevel, gramme fucht, en alle quade vlagen
Gewent u totgedult, en wacht u vandefpijt; '

Schoon datje licht te peerd, en wonder haeftigh fijt
Wanneer het jeughdigh hout met vruchten is beladen
Een vlytigh hovenier die vintterftont geraden,

'

Met alderley behulp, den boom en yder tack
Te ftijven tegen wint, en ander ongemack:

Want als hy dat verfuymt, foo kan het licht ^ebeuren
Dat van den eerften ftorm de tacken fullen fcheuren

Siet daer een jonge ftam en al het teergewas '

Geflingert op het velt, gedommeltin het gras

'

Een vrou die fwanger is, moet boven al betrachten
Geduerigh tot den Heer te fenden haer gedachten,

Geduerigh tot den Heer te geven haer gemoet
En foecken haren trooft in Chrifti weerde bloet ;

„ Daer is geen beter raet in alle wijfc boecken
„ Als rufte van den geeft inGod aUeen te foecken

,

.
,
Daer is geen nutter ding dat meerder vrede maeckt

« Als dat een reyne fiel tot haren Schepper naeckr jDat is de befte vont om leet te konnen dragen

,

Dat IS de rechte wegh tot alle goede dagen ;

'

Gaet, kuyft dan u gemoet van al het aerdlche draf

.

En fnijt tot aen de gront u quade rancken af
„Een vrou die fwanger is, en naerdertom tebarenj
„Een Ichipper nu gereetom overzee te varen >

"l^^^jj^rijghsman in het velt nu veerdigh om te flaen 5„Die houdmen alle drie in eenen graet te ftaen :

„Hoehchte wort den menfch naPhlegeton gefonden
„ Die met een holle planck wort in de Zee bevonden

!

,
,
Hoe lichte wort de menfch geflagen in het velt

„Die voor foo menigh loot den boefem open ftelt

!

„Hoe lichte, nietigh menfch, kan u de geeft begeven
*

„ Wanneer een ander menfch in u begint te leven

!

Wel bid dan,jonge vrou, met onvermoeyde vlijt,U leven dagen lang, doch meeftom defeii tijt.

Daer IS een vreemde plaegh, die in het kinder-dragen
De vrouwen menighmael koomt aen het herte knagen

,

Die al de linnen terght tot ick en weet niet wat.
Schoon dat 'et niet en is te krijgen in de ftadt

:

De gronden van het quact fijn koude vochtigheden'.
Die om de derde macnt ont fpringen in de leden >

Waer van de fwacke macgh is boven al geplaeght
Wanneer het fwanger lij feen vrouwe fchepfel draegr.

Siet wat een wonder ding! de ganfche finnen haecken
Naer ongefonde fpijs die niet en plagh te fmaken

,

Na fant en aflchen felfs, na vleys en rauwe vis

,

Naer alle vuyl bcjagh dat geenfins eetbaer is :

Een
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Eenander wederom die geeft haer om tefuchten

Naer iet dat beter fmaeckt, naer alle nieuwe vruchten

,

Na kriecken in de Mey, na wijn en vroege moft

,

Nadruyven voor den herfftj en ander vreemdekoft;

Sy raeft als van de luft , en is te mael verbolgen

Indien men haren wil niet in en Ibecktte volgen

,

Sy leyt'er cp en maelt als met de gantfche kracht

,

Oock midden in den droom, en in de midder nacht

:

Wat raet in dit geval ? de wijfe Medecynen
Veribecken aen de vrou haer geeft te willen pyncn

De tochten van de maegh te houden in den bant

,

B) Tonder als de luft na vuylc dingen branr.

Doch lbo des niettemin de finnen heftigh drinf:en

,

Gelijck men hier de lull niet fchijnt te konnen d wingen

,

boo laet de kunfte toe, ten goede van de dracht.

Dat wat de maegh begeert haerwerde toe- gebracht.

De luft in tijrs geboet, de luft doet menigh-werven
Een ingewortelt quaet,een oude fieckte fterven -,

De luft heeft menighmael do^r origcfonde koft

Gefomheytacngebracht, en van de door verloft:

Voor reden wort gefcyt, dat als de binne-krachtcn

Bekomen op het left daer op de finnen wachten

,

De geeft fich dan verblijr en krachn'gh open doet

,

Soo dat oock tayeflijm in haefte wijeken moet

}

Wel aen dan, gunftigh man, weeft heus in u manieren

,

Leert hier een fwangcr lijf en fwacke finnen vieren -,

Een die in dit geval een quaden flagh begaet

Doet leet aen twee gelij ck, doet ja een dubbel quaet. a

DeKey fer {!?) gmg te ftrcng en tegen alle reden

,

Die, van een jonge vrou met tranen aengebeden

,

Haer efter geen gehoor in haer verfoeck en gaf,

Maer floegh al watfe bad met harde woorden af:

Hoe 1 was een Keyferin niet weert te fijn gevonden

Infeker kleyn vcrtreck, daer niet als boeckcn ftonden ?

Waer toe foo vyfen aert ? ey lieve, weygert niet

Ten fy dat even God het tegendeel gebied.

Weeft over al beleeft, en leert u harde vlagen

Ter éeren van de vrucht, en van demoeder dragen

;

Al ifle fomtijts dwers, en ick en weet niet hoe

,

Schrijft dat haer innigh leet, en niet haer wefen toe.

De Hont is wat te honts, vermits fijn harde wetten c

Den ingang van den hof een fwanger wijf beletten

,

Hy wil niet dat 'er knop of bloeme fy gepluckt

,

Al is een jonge vrou met luften onderdruckt

:

Maer is 'er oyt gewas in eenigh hof gefprotcii

,

Dat voor een fwanger lij f is weert te fijn gefloten?

Kan iemant, die een vrou voor moeder heeft gegroet,

De luften van de vrou hier laten ongeboet ?

Voor my, ick fegge neen -, te meer, vermits de bloemen

De vrouwen fijn gelooft als eygen toe te koemen^

Ick fegge, dat 'er niet foo wel en is befteet

Als dat een jonge vrou in hare luften eet.

Ick fegge dat de man niet w eert en is te trouwen

Die midden in de dracht iet weygert aen de vrouwen >

a Dt pericuhji quU demgitur graiiuU vide lolert. dcs Erreurs popul. lili. 3.

b Marctu jturelius. S'il eft bon ( quand a Ia femme arrive quelque chofe

extraordinaire) de mettre Ia mam i (on derriere, vid. loubert liv. }. des Erreurs

popul-chap. 7. S'il eft bon quand la femme eft grolTe pouravoir desenfans de

bon efprit , de manger forcc Codignac. vid. loubriiv. 3. chap. 8 j oü il diiV qu'il

vaut mieux manger de rajfins.

c Sitt de Hcf-metten iiitn Petrm Hondiufj die aldtajeggtn :

Geen vrou-menfch magh by of ontrent

Hier komen fonder goet confent , &c.

Datr na vtlght-

Doch oact
fy fwaer , is (y met kinde

Dat fy haer in mi|n Hof niet vinde

,

Mijn Hof die wenft dat hare luft

Sy elderj als hiet uytgebluft , 8cc,

DER. i<si

Ick fegge dat de man is vils en onbeleeft

,

Die aen de teere vrucht haer bede niet en geeft

:

Maer, Hondi, lieve vrienr,ick wil hetu vergeven

,

Ten w as u niet bekent hce dat 'et is te leven

Met een die haren man gewenfte kinders bacrt

,

En tot de ilele toe met haer gefelfchap paert.

Doch, om een grage keel niet in de luft te ftercken =

Soo is voor onfe vrou hier noodigh aen te mereken

Dat haer de volle macht van fnoepen wort gejont

Ten goede van de vrucht, en niet voor haren mont

:

Daer fijnder vry genoegh die fonder kint te dragen

,

Haer (tellen voor een wit de luften na te jagen

;

Daer fijnder in het lant geduerigh even fat

Van koeck of fuycker-werck , en ick en weet niet

wat.

Daer fijnder al te veel die hare gantfche facken

Vol ooft van defe kuft, vol Spaenfche fruyten packen

;

DiC: van der jeuget aen tot fnoepen aengewent

,

Gaen kau-ven door het huys en eten fonder end

:

Daer fijnder in de ftad die , even als de mannen

,

Ten goede van het huys de ganfchc finnen fpannen

,

bijn beligh aen Jen lieert met enckel fnoep-bejagh

,

En bieden aen den mont al wat de kele magh

;

Wanneer dan op de noen de man koomt aengetreden

,

En noodigh voctfel ey ft tot fijn vermoeyde leden

,

Soo vint hy menighmael, ten dienfte van de weert

,

Noch pot ontrent het vuer , noch ketel aen den heert 3

Of, is 'er iet bcreyt, het wijf, dat van te voren

Den luft tot goede fpijs door fnoepen heeft verloren

,

Sit, ick en weet niet hoe, en fymelt aen de mont.

Als of haer teere maegh geen fpijfe lyden kond

:

Dit is een vuyl gebreck, dat niet en dient geleden

,

Maer voor een echte wijf is noodigh afgefneden

;

Ten koomt haer geenfins toe, ten is haer eygen niet *

Al watfe buytens tijts aen hare luften biet.

Ghy, wacht Ujjonge vrou, befyden af te fnoepen

,

Maer wilt u bed-genoot totuwc tafel roepen -,

Want als het echte paer heeft alle ding gemeen

,

Dan mengt haer jonftigh hert te beter ondereen

:

„ Als man en echte wijf gelijck gepaerde fchapen

, , Te famen fonder twift op eenen leger ftapen

,

„ Te famen na de kerck of elders henen gaen

,

„ Dat wijft een vaften bant van hare vrientfchap aen -,

Als man en echte wijf aen eenen difch gefeten

,

Met eene koft gedient, uy t eene fchotel eten

,

Dat IS voor al het huys een aengenaem geficht

;

Ghy , maeckt dit oock een deel van uwe vrouwe-

phcht.

't Is hier de pijne weert wat breeder af te fpreken

,

Eneven aen de mans te wijfen haer gebreken,

Om dat oock onder hen gewifle fnoepers fijn

,

N iet van het groene freuy t, maer van den rijpen wijn.

Wat is 'er menigh lurck tot braflen foo genegen

Dat hy niet anders foeckt als luft te mogen plegen ?

Dat hy niet liever eet als dat een vreemde weert

.

Vry tot de meefte koft, bereyt aen fij nen heert

!

Waer eenigh nieu gewas koomt uyt'er aerden ryfen ,-

W aer dat 'er iemant wcetafperges aen te wyfen

,

Waer iemant vint te koop een vroegen abricock,

Of dat 'er iemant pUickt den eerften artifock

,

Waer iemantjonck patrijs of quackels heeft bekomen

,

Waer iemant nieuwen moft heeft op de kay vernomen

,

Waer dat men oefters reept, of verflchen fchelle- vis j

Daer voeght het lecker volck de buyeken aen den disj

En al maer buytens huy s ; daer fij n de befte broeken

,

Daer is de rechte plaets om uvt de borft te jocken

;

' O 3
^^
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De vrouw heeft on jler dies alleen den viiylen (lanck.
Of van de volle maegh, of van den hccrcn dranck.

'

Wat ib 'er menigh man die by de drinck-gefeilcn
bich weet in fijn gelaet foo kluchti2;h acn'te (lellen

,

Dat yder die her het uyt luydcr'kckn lacht

,

Enhangchqmacndemonttctindcmidder-nacht'
Maer als men wijf en kint by wy Icn lal vermacckcn

.

Dan ht dacronfe nurck met opgcfchorre kaken

,

Dwers, korfcl, ongefint, berooft van alle foct

.

Gehjck een leelickfpoockdat helen pijnen moet.
Ghy tracht, ogunftighman, dit flimgcbreck te laten,
Lndoe: gelijck de byen, die niet als honigh- raten
t n brengen in de korf , , het is een Himme daec
,, Indien een echte man lijn vrer.ghdebuytenlaet.

Als nu de milde God u kinders heeft gegeven

.

En dat u beyderjeught in hacr begint te leven -,

biet daer een foete vreught. een wetrigh rijt-verdrijf
1 en goede van de man, en van het echte wijf

Hier IS de
j uyfte ftont dat alle moeders poogen

Het nieu-geboren kint met eygen bloet te foogen , a
»

't Is onrecht dat het wijf o'ntrent een teere vrucht
,,Nietgunftigh fteltte werck de waremoeder-fucht.

Gebruyckr, ó jonge vrou, gebruycktu weerde gaven,
Gebru

,

ckt het edel logh om uwe vrucht te laven :

„ N iet dat een eerlick man ter weerelt liever fiet

,

„ Als dat een lieve vrou haer kint den tepel biet.
De boelems dieje draeghr, foo geeftigh opgefwollen

,

boo kunftigh uytgewrocht, g;elijck yvoire bollen.
En dienen met alleen tot cieffel van het lijf,

En mindercotdepronck vaneenighdertelwijf •

Gewis die weerde fchat, die liettelicke bergen , '

Die knoppen van de roos is ander dienft te vergen
Als ick en weet niet wat, als hand en ooge-luft

,

Dedorfl van uwe vrucht die dient'ermeêgeblufti
Dat IS haer eygen wit. tylaes I de kleyne dieren
En vinden geen vermaeck noch in de fware bieren
Noch indeRynfche druyf noc-h in de malvefey,
Alleenu reyne melck kan ft Ikn hacr gefchrey.

Siet alle dieren aen, die in de diepe kuyien

,

Die in het woefte bofch, of in de rotfen fchuyien

,

;Niet een van al den hoop foo vinnigh ofverwoet

,

. Dat met met eygen borft fijn kleyne jongen voed.
Hoort noch, o \\ eehgh volck, men kan u vogels w-ijfen
Die boven menigh wijf hier over fijn te prijfen

,

Letopdenvleder-muysj 'tiswaer, een felfaem beeft,
Maer van beleefden aert, en van een fachten geeft j

Die vogel is alleen van al de fnelle dieren
Die met een lichte vlucht ontrent den hemel fwieren

,

Die vogel is alleen die foch en mammen heeft.
En uyt ten volle borft lijn jong te fuygen geeftj

Die vogel (foo hctfchijnc) koomt by de menfchen le-
ven.

Om menigh dertel wijf haer les re mogen geven

,

Ghy, die een vlcder-muys houd voor een IceHck dier

,

Vciachtfc wacrje wilt, maer prijft haer immers hier.
Waer lal ick vorder gaen ? de planten aen der heyden

,

Het keren op het velt, de kruyden in de weyden

,

De boomcn in het bofch, de bloemen in den hof,
Vol-queecken haer gewas tot iiaren grooren lof;

Sier hoe de boomgert-man verfoey t de fnoode racken
Die haer gewalfen freuy t ter aerden laten facken

ƒ
Combicnd'hcurcs I'fnf.int doit cftrc fans tcttcr quand l.i femme eft accou-

chic
, &c)ucftccc]u'on luy doit donncr prcniiercmcnt , vid. loubcrt ]iv ?chap. ï. Itcmdclanountiiredcl'accouchce, /,i. &cap.fed. Demtfme l'cn-

fant a toutc hcu.c <^uil cü orj , Si i'il doit avgir ccrcaincs heurcs a tcitcr, Iiv. <
ciiap. ^.

'

D E R.

Eer dat 'et isgefpeent: geen boom enis'ergoct
Die niet lijn teerc vrucht ror volle rijpre voed.

Her was u groore vreught eens binnen u te dragen
kt ick en w eet niet wat, dat noyt de menfchen fagcnO

! nu het u befiet en op fijn moeder lacht

,

Soo jaet u mocder-fucht vernieuwen hare kracht
jWilt uwes eygen vicys en uwer vruchr erbcrmen

,

Nadien het teer gewas tot u begint te kermen

,

Tot u (ijn handen rcyckt, en klopt aen uv e borft,
Om daer, gclijck het dient, te laven fijnen dorft

*

't Is vry een wijt vcrfchil alseyge moeders foogen

,

En met een open borft een gunlligh herte tcogcn , ^
Als dat een vreemde min het kmt te voeden heeft

,

En dickmael ongefint geftoorde borften geeft

;

Sy, die een teerc vrucht laet eyge borften fuygen

'

Sal ror de foete plicht hacr leden willigh buygen

,

En, fchoon het doet haer wee, fy acht depijneniet
Maer voelt een ftaege vreught als fy haer maeckfel

fieti

Als maer de kleyne monr nu wat begint te quelen

.

Te gapen na de mem, en met de borft te fpelen ,

'

Dar maeckt een geeftigh fogh,al was'et eerft befwaerr,
Gehjck de gulde fon een droeven hemel klaert.

Gebruyckt dan,jonge vrou, gebruyckr d:e reyne flefl"en.Om aen u reere vrucht fijn dorft te mogen lefTen

;

}, Een die haer kinders baert, is moeder voor een deel •

„Maer die haer kinders fooght, is moeder in 'r geheel*
Een van de Roomfchejeugt(fjheeft defe leer geweten

'

Heeft ditgeheele ftuck met reden afgemeten

,

Hy met een rijcken buyt wasop een feker tijt

Gekomen in de ftadt, gekomen uytden ftrijtj
De moeder van den Helt ging haren foon gemoeten.
En die fijn voefter was quam oock den Ridder groeten jHy boot fijn moeder aen een riem, een kleyn juweel',

Maer aen het voefter-wijf al vry een grooter deel

-

De moeder ongefint, en met befchaemdc wangen ,

*

Begon in grooren ernft haer reden aen re vangen

;

Hoe Gracche, weerje nier dar ick u moeder ben

,

En geen indir geval beneven my en ken ?

Ick was die u onrfing, ick brachr u in her leven

,

Waerom mijn eere dan een ander wegh gegeven ?

Ghy dwaelt door onverftanr,ofdoet het rechtgewelt}Om dar een vreemde min is boven my geftelt.
Al fachtjens, moeder, facht, ging hier de Ridder feggen,
Wat voor u fchijnr re doen is lichr te wederleggen

,

'r Is waer ick ben de vruchr in uwe jeughrgereelr,
Maer dickmael wort een kint, oock als de moeder

fpeelr.

Ghy droeght my
,
't is bekent , na dat ick was ontfangcn

,

En leet om mijnent wil niet weynigh herre-prangen
;Ghy hebr my binnen u een ruymen rijr gevoed

,

Macr'r isgeen waregunftal wat gefchieden moet:U daet en haer gcvolgh, die niet en is re prijfen

,

Kan dooreen vaftepeyl u fwackeliefde wijfen

;

Ghy wacrr als gccnen rijr gefcheyden van de vrucht,
En her: rcrftonr verdween u ganrfche moeder- fuchc.

Soo haeft ghy bercr moghr, al was 'et tegen reden

,

Soo lierje defe vrou in uwe plaetfe rreden ;

b Semptr& lu &fimtiu m.ittrmu loni^i mr.g,, ingenï,, ntau, tncremcn:a c6r'
font auget. ColumeU. Fuuirqutfdque enim n^iur.jlitir ex to tilimtmum acc-ttt em
quo ,z,tntratum efl. ut ujiicuiijut rtiinfua mafrici mtlim eft , ir ferfem,r hi ea
ixijlit auamm /ilia, {ijuoj in pUntU alit tranjlatis appartt ) ita auiaHtfahhrml& melius fflvutnrefa-tm .So Ui, cum ,«, hal.t n.uurdan cognAUcntm. quam
*litTio. BifolJ hh.i.Pcl.cxp.io.num.lo. ^

C Isfuit nobdujuvtnis ex Gracchorum f.imilia pMtre t/imen ineen» : utituf hit
exemflo Stef. Gh.izzo de h Converf: civil. !iv. 3. loubert des Eireurj popul.
hy. f. chap. i.
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Die heeft my jaren lang met hare borfl: gelaefc

Terwijl ghy aen de jeught den loflen breydel gaeftj

Die heeft fich niet ontllen haer plichten uy t te voeren

,

Schoon oock aen allekanthaer rauwe tepels fwocren,

Die heeft niet eens gevreeft, oock met een harde borft,

Te laven mijnen brant, te leflen mijnen dorfl:
j

Die heeft tot aller tijt, oock in de koude nachten

,

Mijn fwackheyt by gevveeft, mijn fchreyen willen ach-

ten,

Mijn leden, fchoonbefmet, met handen aengetaft.

En ftaegh op mijnen dienft in alle vlijt gepaft.

Ey 5 laet u mijn belcy t niet buyten reden dencken

,

Of ichoon ick boven u haer ecrc met gefchencken

,

lek ben van u ('t is waer) maer oock van haer ge-

voed,

Van haer met reyne melck, vanu met enckel bloet j

't Is licht in dit geval u plichten af te fcheyden

,

Daer is een wijt verfchilte vinden tuflchen beyden

,

Sy droegh my op den hals, en ghy in uwen fchoot

,

Sy met een vryen wil,maer ghy uyt enckel noot.

Daer ging de moeder heen met tranen op de wangen

,

Met droeflieyt in den geeft en felle fpijt bevangen

,

Vermits fy in 't geding haer wille niet en had

,

Daer juyft haer cygen foon alleen als rechter fat.

Leert dit, befcheyde vrou, met reden overleggen

,

En weeght in uwen geeft wat voefter is te feggen -,

Weet dat u goedenaem van haren glans verheft

Indien u weerde vrient een tweede moeder kieft.

Wanneer een deftigh man laet vreemde minnen hueren

,

pat fchijnt teftjn gefeyt, het wijf heeft malle kueren

,

Of al te vyfen kop, of al te ftcgen neck

,

Wat heeft een teere vrucht te fuygen haer gebreck ?

Het fal in tegendeel u goeden aert betuygen

,

Indien men kinders fiet aenuwe tepels fuygen

,

j, 't Is cere voor de vrou, wanneer de man gedooght

,, Dat fy een aerdigh kint uyt haren boefem fooght.

Maeckt hier geen onderfcheyt , laet alle friflchc vrou-

wen , '

Hoedanigh datfe fijn, haer eyge vruchtenhouwen , a

En foo daer eenigh menfch van adel maeckt gewagh

,

Maeckt dat het voetfel felfs oock edel wefen magh

:

Maer defen onverlet,ickvindemenigh-werven

Dat oock een cygen kint magh uwen boefem derven >

Want, fijtje geyl of boos of met de kop gequclt

,

Soo kieft een ander min die beter is geftelt. ^

't Is dienftigh aengemerckr,als jonge vrouwen foogen,

Dat fy niet aen het volck haer naeckte borften toogen,

Voor al niet, als de jeught te voren haer bekent

Sit by, fit over haer, of immers daer ontrenti

Sy doen een eerbaer werck die hier den boefem decken,

Of uyt de kamer gacn of elders haer vertrecken

,

Weet dat een dertel wicht, tot vuyle luft gefint

,

Geen aengenamcr ding als naeckte leden vint.

Is 't niet een felfaem ftuck, dat, oock in onfe dagen

,

De groote van het lant den boefem open dragen , c

a MtUres fuis ipfe uberihiu infanfis aJere dehent nnllo nohilitatis five hiimilila-

t'u hahito reJpiBu. Kecker. di^ut. praB.ii- Prob. l8. Thtkf. 14. c uit. Card.

di variet. l. 8. Richter, axitm. actmmic. 47. Befold. ad 1. 1.
jf. de luji. & jar.

^u^Ji. 14.

tQuamamoy (diftloubert) je fuis logé la, que fi ma femme eftoitcntachéc

d'aucun vice que je f^euflê , je ne permettrois aucunement qu'cUe aiaitaft nos

enfans, &ainfiledoJctairechacun,liv. 5. chap. 1.

c Mudit Beza in prxfittiove Poëtica in David P/al. penitent.

lam celare finum Jimulat-, mammafque coèrcet)

Etfttper objeBat tennis veLimina telte

,

Jam cutiRat offendit opa, coUoejue fuperhè
Nudato, piikhrn mentitur imngine divam.

DER. ics

En toonen alle man dat voor een weerden vrient

Verfegelt, toegedaen, en opgefloten dient ? d
Hoe plagh een ydel oogh hier op te koomen loeren

,

En door een ftilgepeys deluften om te roeren

Tot aen het diepfte mergh ? hoe menigh dertel quant

Onrfangtuytditgefichteen ongetoomden brant?

Ten is met geenen mont ten vollen uyt te drucken

,

Waer toe het los geficht de fiele weet te rucken

}

Hoe verre dat het vy er door al de leden fchiet

Wanneer de lofle jeught een naeckten boefem fiet

:

Dat Paris van de luft foo diep is ingenomen

Is by Helene felfs ten deele by gekomen,
bijn hcht-ontfteken hert ontfing een fnelle vlam
Om datfe wat te bloot uyt hare kamer quam : e

Als Strato by geval een naeckte maeght beloerde

,

Hy viel in heeten brant, die hem definnen roerdej

Ey fiet ! de jonge wulp en fijn geminde fterf

,

Eer dat hy eenigh lief van hare gunft verwerf; f
Dat Caracalla viel (gewis te fijner fchande)

En door een hittigh bloet in vuyle luften brande

,

Nam hier fijn oorfprong uy t , een fchoon, maer liftigh

wijf

Verlockte fijn geficht ontrent haer naeckte lijf. g
Wat noem ick wcerelts volck ? ach l David is gevallen

N iet tot de luft alleen, maer tot een dadigh mallen

,

En fiet ! dat in de man deboofe luften blies

,

Dat was een fchoone vroudiehare leden wies. h
Ick achte dat de geeft van Schilders en Poëten

Dit oock in ouden tijt ten vollen heeft geweten

;

Wantom te beelden uyt de rancken van demin

,

.
^

Soo voerd' het gceftigh volck een naeckten jongen

in. /

A£l:xon wort een Hert, en vraeghje na de reden ?

Hy fagh de jaght-goddin en hare bloote leden

,

Een helt, een dapper man, een Prins van hoogen geeft

Siet maer een naeckte vrou, en is terftont een beeft

;

Een beeft vol geyle fucht, gelijck het wort befchrevcn.

Een beeft door hittigh bloet tot luften aengedreven

,

Een beeft dat grilligh is,entrachrtefijn gepaert

En buyten fijngeflachf, en tegen fijnen aert. fe

d D. Hieronymtu ad Demetriadem fcribens : lüa, aityfit tibi ptdchra , iVa ama-
hilis , illa habenda ivterfocitts, vfu/e nejcitfefe efe putchram , & profedev' '" piibU-

ctim nonpeBus , non coUa demtdat , vee pailio revcluto (ervicerapetii. 'Vid, Plu-

tarcb.auxPrteeept.demariagefium.zi. : .

e IpfeParif nudn fsrtur periijfeLaccna, ...
^

Cum Menelnao furgeret é th.ilamo. ' Propert.
'-'"

f Arijiodea puella formoJ/JJima tam lovi facrificium faBura nuda a Stratoni

niifa ejfct, amore, magno atriujque malo , jnvcntm incendit- natticum eadem illa k
Caüijihene amaretur, nuptiarnm die nmantum ma;iibiis eji dijcerpta. Strato atitefn

in omnium ccnJpeBu,jupra ipfam virginem ferro feje ptgulatin. Plutarch.in ama~
tor. narrationibtlt.

g yS,liM Spartiantif , gravis hifloricm ;retulit-, qttèd ciim lulla Ahtótiini Cara-
calt.e Imperator i-t R.o?na)it noverca , mulier forma eleganti' é)" egrtgia

, fe maxima
pzrte cor'foris toram A>itomno ipfo, quaji per tjegligentiam . nudaffet ,. eaque nuda
covJpeBadixijfet Antoninus hbidme ajftians , p-ellcm _f liceret. rejpondife fertur.

Si libee,licet an te ne/iis Imferatorem efe , érlegesdart, noH'ahipete f'-quo au~
dito Antonimu ad obetmdt4m fcehu audacior faBfu , nouerci^m uxoremduxit. eujuf

rei nonnihil etiam meminit Bnld. nofler in cap. 1 . Colum. uit. de Cojijtitut. i^r late

TiraqiuU.leg.^^ covHub.>mm.\'i..^Jeq.
.

•
'

y

\\ X Reg. II. De qua re loqiiens AiiguÜinH'i in libro de honejla^e mtfUerum j Da- '

'vid, inqnit, iüe fanBifpmtii miUe pajjiombtts preffus y vidit jHulierem ?indam, ó'
Jfutimhomicidiitm fimulfecit ó" adiilteri.um.

i Mcmorat Plin. lih. 56. cap. 5 . fimulachrum Cupidin'us nudi in 1'ario Colonia Pro-

fontidis optu eximimn Praxitelis , fed^ eunditm riadum depi'ngit Philojirattu in

imiiginib. quin ér ipfttis mater VemUifcortornmprafes, aflatuarïtt ó'fiulptorilm
nuda depitigitur, ut pajfnn memorant Lucianut ir Theodoreiui Cyrerttnjis. Kt Ar-
nob.us adverfuf gentes dijputat. lib. 6. ad libidinem , inqait, concitat Venus nuda.

Et pajfm poeta; nuda Vinusmadidat exprimit imbre comas , .Ovld. nuda recede

yenus, Mart. ére. rationes pulchrof tradit Fulgent. lib. z. Mytholog. 'vel quod
aJfeBatoresjuos nudos dimittat, vel quod lihidinis cri?nen nunqnam itajit celatum,

quin tandem prodatur , fucl quod nudis maxime co?!ve>iiai , vel quia ( quodjam
diximus ) nuditat ad libidinem provocet.

k Cervum in hierogljphicis hominem libidinofum Jignificare tb injtgnem ani-

mantis ijiius lafciviam ,
é' f'eneris etiam externe , ut ferunt , appetentiam- vid,

Joh. Pier. lib. 7. hierogljph. cap. t o.

O 4, Wilt
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Wilt u dan,jonge vrou, voor defe klippen hoeden

,

En laet u fchoone borfl geen vuyle tochten voeden

,

jj/laeckt datje voor het volck u teere leden deckt

,

« Op datje geenen menfch in beefte-luften treckt.

Doch, foo daer iemant is die, naer een angftigh poogcn

,

De vrucht van hare jeugt geen macht en heeft te foogen

,

Als 't immers wefen moet. foo let, vriendin ne, let

Wie datj' in uwe plaets als tweede moeder fet.

Laet iemant eenigh lam een geyten-elder fuygen

,

Hetknjghteengeytenaert; de wollefal'tgetuygen:
Want fchoon fijn eerfte bont was uytter-maten fachr,

Het krijgt door geyte-melck een harde geyte-vacht. /t

Men leeft van fckcr kint in boflchen opgetogen.
Dat uyt een vuyle feugh fijn voetfel had gefogen

,

E n als het grooter werd en hooger was bejaert

,

Soo had 'et in der daet een rechte feugen-aert, ^

DER.
Ten was niet uyt den dreck, uyt modder niet te keercn

,

Het rolde inhetflick,oock met de befte kleeren.

Het vont fijn beften dranckontrent een vuylen plas,
En niet en acht 'et fchoon, als dat'er leelick was.

Het is een Frans gebruyck een geytjen uyt te kiefen

,

Wanneer de voeftcr-wijfs haer eerftefoch verliefen.
En dan foo koomt het kint, foo dickmael als het derft.
En vocght fijn teere mont ontrent de geyte- borft;

Het wicht aldus gevoed heeft wonder vreemde grillen,

Heeft, ick en weet niet wat, dat niet en is te ftillen

,

Het trippelt alle tijt , en ftaegh een nieuwen fpronck

,

En heeft fich over al gelijck een geyte-jonck.
Treet vorder, mijn vernuft,om yder een te toogen
Hoe veel het ganfche lant leyt aen her kinder-(bogen >

Koomt hier, o jonge vrou , en hoort een vreemt geval
Dat u het krachtigh fogh voor oogen ftellen fal.

Veel adels uyt het hof, veel ridderlicke mannen , e

Veel herders uyt het wout te famen acngefpannen
Gaen jagen op den wolf, die met een feilen tant

Verfcheurde wat hy vont m al het platte lantj

De tocht gaet dapper aen : een deel verwoede dieren

,

Gedreven uyt het bofch, door roepen en door tieren
V ervallen op een hoeck,daer menigh warre-net
Staet liftigh uyrgebrey t, en na de kunft gefet

:

Hier ftaen de jagers vaft om dit gebroet re quellen

,

Hier fietmen menigh beeft ter aerden neder vellen

,

Een wreede woUevin, wel van de grootftc flagh

,

Vocht daer een langen tijt tot datle neder lagh >

Hy die het monfter treft vint fich in haeft befprongen
Niet van een ander beeft, maer van eennaeckten jongen,

Out,foohetfchijnen mocht, ontrent de feven jaer,

Die huy1de door het bofch, en maekte vreemt gebaer j

Hy was van bruyne verw, en toond' een felfacm wefen,
Sijn hayr door al het lijf als borftels op-gercfen

,

Sijn nagels wonder lanck, fijnftemniebyfter wreet.
Men hoord' een luide galm,maer echtergec befcheet.

»Stef/ini> Guax.z.0 de la civilconverf.lib.l. louhert.Jib.^. Errir.Pop cat i
b A ivis l.'t. de Chrifi.famtH. cap. de ediicat . 'virgin.

c frmderkire f,efchuJenife njior reaerachtigh verhath hy Simon Goiil.irt, in
het tweede deel vnn fijn -wondcrhare en gcdenckiveerd.gt Hilhriai , c.ip. Enfant
Mevéparniik-sLoiips. Ievny(diftil)der '

" '

pefi
flevé parnii k-s Loiips. Ie vny (dift il) defcrire unc hiftore c]ui fut rccitc'e (moy

prefem) par monficur de Humicre au jour S. André 1563. dev.mc monficur
l-.cre dii Roy Cluilcs, oui dcpuis a cftc nomme Hcnrv troidcmp Rn« An T,-,r,^,.

c'eft (jn'cs torcüs d'Ardennc, &c.
: nomme Hcnry troidcmc Roy de Francc,

De jagers, die het kint in dit gewoel vernamen

,

Sijn dapper in de weer en voegen hen te famen

,

Daer ftaet dejongen vaft, daer worthy opgevat,
En van de rouwejeught gedragen in de ftadtj

Maer fiet
!
het menfchekint wil geene menfchen kennen.

Noch by de menfchen fijn, noch by de menfché wennen.
Ten fpreekt geê menfche tael,maer eenigdom geraes,
Ten wil geen menfchen fpijs,maer niet als bloedig aes.

Het fchopt cie pap-potom, het bijt die hem genaecken,
En wat de keucken fchaft en kan hem niet vermaecken

,

Sijn wefen is verwoer, en byfteronbevreeft

,

Het beek gelijck een menfch, de refte maer een beeft;
Met vaften niettemin, tot op gefette tijden

,

En weder als het dient hem eten voor te fnijden

,

Soo wert het felfaem kint ten leften noch getemt

,

Sijn wilde fucht vcrjaeght, fijn harden aert gedemr.
Hier dient vooral bemerckt en waer te fijn genomen

,

Hoe dat een menfche-vrucht is in het bofch gekomen

,

Endoor wat ongeval een redelickefiel

Tot bloet, en rauwe fpijs, tot becfte kiften viel.

Eens als de koude lucht haer rijm begon te worpen

,

Soo was 'er fchamel volck uyt veelderhande dorpen
Getogen in het bofch, gevallen in het wout.
En kapte daer het viel, fijn noodigh winter hout i

De wachters, die de forgh van allegroene dreven

,

Van boomen, van het wik, van haegen is gegeven,

Sijn



M O
Sijn dapper in de weer, om even dit gewek
Te weeren van het bofch, te drijven uyt 'et velt -,

Soo haeit fy met de ftem maer aen het wout genaecken,

Sookraemt een ieder op,en pooghthem wegh temaken.

Een deel laet in het bofch al wat 'er is gekapt

,

Een deel haer bylen felfs, om niet re fijn betrapt.

Een vrou, die met haer kint was tot den houw gekomen

,

Door onverwachten fchrick ten hooghftcn ingenomen,

Geeft fich met al het volck foo jachtigh op de vlucht

,

Dat fy door grooten haeft daer laet een teere vrucht

:

Sy gaet in defen angft een ruyme wyle dwalen

,

Tot naer een lange wijl de fon begon re dalen

,

Doen keertfe wederom i macrfy (eylaes!) envint

Noch haer vergeten tuygh, noch haer verlaten kint j

Strax hier op naer het dorp, om vrienden, burcn.magen,

Om ieder diefe kent na dit verlies te vragen >

Sy roept 'et door het bofch, fy klaeght'et alle man

,

Sy fpreekt de wagters felfs,maer niemant weet'er van:

Hier over is de vrouw in groot verdpiet geflagen

,

Haer man is ongefint, de Rechter laetfe dagen

,

En doet een hoogen eyfch^en maekt het wijf verdacht

Haer kint met eygen wil te hebben omgebracht

:

Sy, van een kleyn beley t, en kleynder van vermogen

,

Is met haer droeve man in ftilte wegh-getogen

,

En federt haer vertreck en heeftmen noy t vcrftaen

Waer dit verdrietigh paer teTamen is gegacn

:

Dan wat het kint belangt, men houd, op vafte gronden,

Dat, als het van den wolf was in het bofch gevonden

,

Het na dier heeften aert en aengeboren kracht

,

Is in het duy fter hol fijn jongen toegebracht.

( Veel fchrij ven dat het beeft fij n vreeffelicke tanden

Kan voegen na den roofjgelijck alsmcnfchen handen,

En dat het Ichapen felfs kan dragen in den ment

,

En evenwel het vee kan laten oiigewont
,
) *

Sijn jo! gen, foo het fchijnt, te voren fat gegeten

.

En hebben op het kint niet happigh aengebeten >

Macr, door het voorigh aes ontfteken van dendorft

,

Sijn met een grooter luft gevallen aen de borft j

Hier meynt men dat het kint, als onder hen gelegen

,

De fpenen van de wolf heeft in de mont gekregen

,

En dat hier uyt het beeft, verweckt tot beter fucht

,

Het kint heeft aengeveert gelijck een eygen vrucht.

*t Is menighmael gefien, gelijck men kan betuygen

,

Wanneer daer eenig beeft komt vreemde borfte fuygen,

Dat ftrax het voefter-dier het fuygeling bemint

,

Niet als eenvreemtgebroet, maer als een eygen kintj

Siet wat de borft vermagh ! miflchien om defe reden

Soo heeft de felle wolf het raenfchen-kint geleden

;

Doch hoe het wefen magh, of wat 'er is gcfchiet

,

Men twijffelt aen de faeck, en hare waerheyt niet

;

't Is ja het eygen kint, dat, in het bofch gebleven

,

Had by de feven j aer in 't wilde moeten leven

,

Dit blijckt eerft uyt den tijt, dieop den jongen paft

,

Maer dit bewijs alleen en ware niette vaft;

Men weetop beter gront de faecke na te fporen

,

Om dat men aen het kint,juy ft als het was geboren

,

Een felfaem overfchot van kleyne leden vant

,

Ses teenen aen de voet, fes vingers aen de hant

;

Dies als de ganfche buert quam met een groot verlangen

Het vreemde maeckfel fien wanneer het was gevangen,

Soo wert 'er vaft geftelt, dat hy de jonge was
Wel eer door ongeval verloren in het gras.

Het kinr, door goet beleyt van wreetheyt afgeweken

,

Begon op d'achtfte maent na menfchen aert te fpreken,

a Ü! lupo agms feraitt vid. ^lumum hijlor. de Jninialibtts lib. li. caf.^i.

D E R. K^f

Ontdeckt voor al het volck hoe dat hy Was gevoed
Met vleys van eenigh beeft, of met geronnen bloet j

Sey t mede, dat de wolf en alle wilde dieren

Hem plegen over al te ftreelen en te vieren -,

En dat 'er nimmermeer een fchaep en was gevat

,

Of dat hy met 'et beeft oock van de bouten at.

Ten lerten
,
als het kint vergat fij n vinnigh woeden

,

Soo w oond'et in het dorp, en leerde fchapen hoeden j

't Is neerftigh om de koft, en veerdigh over al

,

En vlytigh inde weer, en yder lief-getal.

Maer hoort een felfaem dingj noyt fchapen hem bevö*
len

En worden aengeranft of van het Wilt geftolen

,

Geen beir, geen loofe vos, geen dier van al het wout j

En beet aen eenigh vee, den jongen toe-betroutj

Al wat hy met 'er hant maer eens en quam te raken

,

Dat fagh men nimmermeer by eenigh dier genaken

;

Men houd, dat om de kracht van fijnen wilden aert

De kudde was bevrijt en voor het Wilt bewacrt

:

Dit bracht hem groote winft j want als de lieden fagen

Dat oock fijn fpccckfel felfs was machtigh wegh tejagen
De klauwen van den wolf, foo bracht hem ieder geit

,

E n kocht van fijner hant de vrydom van het velt ;

Dit bleef den jongen by geheelc feve jaren

,

En doen is defe kracht allenxen wegh gevaren

,

Soo dat voortaen de wolf fijn ouden vrient vergat.

En fonder onderfcheyt van alle fchapen at. ^

Leert hier, ó jonge vrou, wat onbekende vlecken
U kinders uyt de melck van vreemde borften trecken;

Leerthier,ó jonge vrou, gelijck dedaetbetuyght.
Dat iemantbeeftighwort wanneer hy heeften fuyght

Hoe menigheerbaer wijf heeft dochters opgetogen,

Die buyten alle tucht, en in het wilde vlogen

!

Men wift niet hoe hetquam ; maer die het onderfocht

Vont dat haer voefter-wijf niet veel en had gedocht.

Hoe menigh aerdigh kint, gefont en wel geboren

,

Heeft door een fnoode min fijn eygen aert verloren

!

Het is een goede leer, het is een oude vont

,

De vifch aert na de zee, de plante na de gront.

Wie goede kinders heeft, en niet en wil verliefen

,

Die leere met befcheyt een goede voefterkiefen, c

En dat op defe peyl } letop een handigh wijf.

Van leden wel gemaeckt, en van een vleefligh lijf.

Van aengename verw, en fuyv er aen de tanden

,

Geboren in den ring van onfe Nederlanden

,

a Necfan'e fivgulnre hoc ejl exemplum. hommes enim a brtitis nutr'itos effe r/iruiit

'mHijloriis noneji. Ferunt e>ümCyrmn Mandana filiiim a cane enutrittim fmlfe :

Telephtim Aganes Ö" HercuJisfilïum ah equa - fed& Ahpes Priamiquefilium Alc-
xandrnrnfcribunt ith urfa educatiim elfe : ^giftum njero Thyejia ó" Pelopiafilium

a caprii,JtiHt jElimitu memorite prodidit : fed propriiu ad rem de qua agimtu acce-

dit id qriod loh. Camerarius in Medit.HiJtor. part. l. cap.y^. fcriptum reliquity

ex addiiiotiibtu Lamberti Schafiiabiirgenfis de rebus gefiif Germanorum id fe hnbere
alferens : <i^nno , inquit , M. D. Xii v. quidam puer in partihm HaJJïa efl de-

freheJiJlif, hic Jtcut pofiett cogtiitum efi ét" 'pfi retulit , quitm trium effet annorum,
h Inpis efi raptm éf mirabiliter educatw. nam quameimquepradam lupi pro eib»

rapt'.erant. femper meliorempartemftimetites ipfiad 'vtrandum tribuef'nnt, tempore

•vero hyemisfoveam fodientes folia arborum éf alias herbas imponentes , puerum
ftiperponebajit , ^ fcfe circumponentes fic eum a fi-igore defendebant ; ipfnm ver»
maiiibus éf'pedibru repere cogebant, ^fecum currere tam diu quoad ex ufti eorum
'vekcitatem imitabatur ^faltus hiaximosfiaciebat ; hic ta?idem nb hiimi?iibus de-

prehe7if«s , lignu circumligatus, erebus ire ad humanam Jimilitiidinem eogebntur.

Idem -vero puer fapisu dicebat fe multo carius cum Inpis , fi in Je effet , quam cujn

hominihus deligere converfari. Puer ifie in euriam Henrici principii Haffite pro Jpe-
Baculo efl atlatus. Hoc etiam eodem amio contigit in IVederavia in villa Echtzel,

ibi enimpuer xii. annorum cum lupiserat infilva, qua -vulgo dicitur die Hardt , eJ"

in venatione a nobilibué hyberm tempore capttu fuit. haBemu Ötunerariuf. Simi-

lem fer'e hifioriam refcrt M. Drefferus in Itbn quem de nova ér antiqua dtfcipVmit

confcripfit. Keliehancmateriam exclamationehac concludit Camerarius ; quis,

inqttit , hanc difparem natura converfatio7icm non admirabitur ? apparetJané
vere diBum effe confuetud'inem elfe aUeram nnturam, imb interdum natura eff'epo-

tiorem, aliam ferè Jimilem hifioriam refert Goulartius ér q'i'dem nofiri temporis

admirab. hifi. lib. I.

b f^ide notanda de nutrice eligtrida apud Rfderic. de Caftro dtmorb.mulierum

l,b.^.c.zi.

Niet



Niet root ontrent de neus, niet elders ongefont

,

^

En die geen vuyle Ibnck en acllcmt uyt den monc
,

Kict al te byftcr Ichrael, niet al te leer gelwollen

,

^'^^\ ^f'^^^cn niet gewoon haer leden op te vollen

,

In' iet in haer eerfte jeught , niet al te ieer bejaert

,

En die voor dele niael een foontjen heeft gebaert, -t

Die met en is gewoon, door lp IJ t, enhevigh kyven,
Ofdoor een mallen angfl: haer v ruehtcn af te dryven

,

Ni^et treurigh uyttcr aert, of die geduerigh klacghr,
Of die een verflèn rouw in haren boefcm drae^hr.

Is' iet tot onguereliifl:, tot fnoepen niet genegen,
Die voor een dertel wicht niet bloot en heeft geleeden

,

Dic in onkuyfchc jock haer vreughde niet en racpt

,

Dic niet te veel en drinckt , (^) en niet te vall en
fiaepr. c

Haer tepels root, en gaefi haer borftcn blaeu-geadert

.

En \an ccn vaftc llof,en ront in een vergadert
i

Haerlbch van fcete geur, niet Ichrael, en niet te ver,
Waer dat fich om een hayr, of op een nagel let.

Siet dacr een rechte min, gelijcker naer herleven
By lieden van de kimft is geeftigh af gelchreven

:

Doch lbo ghy delen flagh niet byder hant en vont

,

Ten minften brenght het ftuck foo nae ghy immer
kont;

De fneÜe jaren gacn ; u teere fprüften rijfen

,

Dus pooghtfc van der jeught haer plichten aen te wijfen.

„ 't Is goet dat iemant komt uyt eenigh goet geflacht

,

,> Maer'tisalnutterding weloptelljngebra'cht :

Hoort, moeder, hoort u les ; 'c is met genoegh te baren,
Het kinc is u bellagh tot aen de feven jaren -,

Het kriecken van den dagh, fijn jeught, en eerfte
gront

Beftact in u beleyt, en hangt aen uwen mont

:

Ghy moet het rouwe lant als tot de vrucht bereyden

,

Befpittcn, open doen, met greppenonderfcheyden, ^
Het onkruyt roeyen uyt , oock van den eerften dagh

,

Op datu weerde man daernamaels faeven magh.
Wat is 'er menigh wijf dat niet en plagh té paffen
Op dit gewichtigh ftuck, maer laet de kmders waflbn

Woeft, dertel, quaftigh, rau, vol bochten , onbe-
fnoeyt,

Gelijck het wilde rijs in dichte bclTengroeyt l

« A fjiyoir s'il y a qucnion d\mc fille; car Ie laict de cellc quiifaicl un
falseltmeiUcur a nourir unc fille , & au contraire; voycz les raifonï au liv. 5.
chap. 6. des Erreurs Popul. de M. loubert. -vui. eimdev, ad auafhovem quidoit
plus long cctnps tctter une fiJle ou un fils, & combicn chacun, chap. ii.

b D. Hieronymtis L^t^ fili^m inJUtuens, nutritem -vefal temukvtam aut lafci-
vam fiimi. V:v. lib. i . di Chnfr. fam. c.tp. dt iducat. ijirg.

f II y a une remarquable hiltoire a ce propos au Kjscucil des hiRoires mcmo-
rabics de M. Goulart vol. j. Ie ramentoy (dift i\) au'autrefois j'ay ouy ra-
conter au Scioncur lollph de la Scalc , docte entre les 'do<3cs de noflre temps.
& que dcpu;s

|
xy icu dcdsns Ie beau difcours de la vie de luie Carfar de la Scalc,

fon Pere
: Entre cinq fils que Ditu luy donna hit un nomné Odet , duquel

lofcph (on trerc diloit , & a tfcrit ce que jc rcprcfcntc : Ce pct.t emant avoit fi
belle fj^on, que Ie pere & la ir.ere & tous ceux qui Ie rcgardojent , luy porterent
imcimguliercbienveuilbncc. Le pcrc l-aymoit mervcilleulcment , & ncant-moms autant de fois qu'il jcftoit lc$ yeux dclTus , il fron^oit Ie fourc.1, paroiObit
triltc, & de vifage abatu , jufques a foulpircr : tcilcmcnt que la mcrc, dame
tonljgc, cosnutbienquclepcrefcdcfiüitdclaviedclcurpctitOdct Sur -

H" ^"^ aui.i s tn oonna ia pe.r a Don citunt. En ccilc folicitude elle fe Ic'
une nuict

, & trouve la nourice Jormantc abouchcc fur Ie vifage de rcntanco
de fortc que s'cn cftoit i\\A , fi la mcrc cut ta.-.t lb:t peu diftcrc de k lever^t CU beaucoup de peinc a rcmcttre fus Ie pct.t; Icquel efchappa un fccónd« troilicme pcnl de mort , par 1'intemperance d'unc nourice yvro^nclli; • qui
Jut caufc qu'on dclaicla ce pctit encorc bien jeui.c , & fut commis''a unc'fille
de chambre pour Ie gardcr & gouverncr. La pnuvre mcrc ellimoit , pour s'cftre
defaifte d unc mnUragc nourice . fon enfan^on hicn aflèurc • maïs Ie p-re
l'advert.floit de nc fier pas tant a la fille de chan.brc , & contmuoit en f .n
tnite prcfage. ia gouvernante aimo:t ardamment fon nouriiïbn , & en avoitnn fomg niervc.llcui. .Uiis unc nu.cl clle flit trouv<!c dormanti ares Ie pe-
nt

, aagc de deux ans, cftouHc cntr- fes bras. k n'cn puis cCrire davan-

D R.

W; at is 'er menigh wijf dat liever heeft te praten.
Die hcverhceft te gaenlaveyen achter ftratcn,

Als met een ftillcn geeft haer kmt te wijlbn aen
Wat nu, wat naderhant is ni:t te (ijn gedaen I

Wat is "er menigh man, die met de ganlche linnen

,

Die met den Iijve woelt,om goet te mogen winnen

,

^
En laet lijn w eerde kinr, lijn alderbeftefchat,

Onvruchtbaerhenengaen,alsicken weet niét wat'
Dacr lijnder in het lant die honden leeren fpnnocn

,

Diequackels leeren flaen,die vincken leeren llnocn

;

En laten onder dies haer bloet. haer eygen vrucht',
En Tonder goede leer, en buytcn alle tucht:

Is'tnietcenfelfaem ding, in kltvnebeufel-faecken
Te wroeten alle dacgh om groot bellagh te m-aecken ,

En in dat edel werck, dacropde wcercit ruft,
Te welen buy ten forgh,televen fonderluft?'

Voorwaer die lijn gelin laet in het wilde groeven

,

En met alsmet gewin enis gewoon te moeyen,
Die is gelijck een menfch die na de fchoenen Het,
En acht de voeten lelfs lijn eyge leden niet:

Ghy, let op dele plicht; 't is éene van de laecken
Die u en u geflacht, en al de weerelt raecken

;

O vrienden
,
wceght het ftuck ; ghy quèeckt in diC

geval

De hope van de tijt die namacls komen fal.

Leert, jonge moeder, leert, oock van de minfte dieren

,

Het kinder onrerftant na goede feden ftieren

;

Niet dat 'er eenigh man in vrouvrenhoogerprijft.
Als dat haer rijpe forgh de kinders onderwijft.

Doet als de Nac'htegaeï, die leert haer teere jongen
Hoe dat 'er dient gcneurt, of uyt de borft geiongen

,

Hoe na de kunft gequeelt, en grof, en weder rijn,

^En hoe de laege ftcm moet opgetogen lijn :

Maer foeckt den hemel ecrft, en leert de jonge linnen
God vreelen, eeredoen,en bovenal beminnen;

Leert hoe dat alleding is onderfijn gebiet,
En dat fijn wacker cogh oock in hetduyfter fict:

Leert dat lijn vader-forgh een middel heeft gevonden

,

Om ons door fijnen Geeft te trecken uyrde fondcn;
Leert dat fijn eeuwigh Woort, het onbc\ leekte Lam jTen goede van de menfch hier in de weerelt quam

,

Hier in de weerelt ftcrf, en weder opgerefen
Sal by den grooten God, fal in den hemel wefen , ^

Tot hy eens op het left, en hier, en overal

,

Op al dat immer was een vonnis uyten fal;
Noch dient hier bygevoeght, hoe in de leftc tijden
De goede fijn verheught, de quade Tullen Jijden

;

De goede fijn getrooft, als Gode lief-getal

,

De quade fijn geplaeght met eeuwigh ongeval.
Leert vorder uwe jeught de rechte wacrhey t Tpreken

,

En door een Toeten aert haer ftegc finnen breken

;

Het liegen is voor eerft een byftcr vuylgebreck.
Het ander dat ick haet dat is een harde ncck.

Maer weeft doch hier beTorght, dat uwe goede Tcden
Haer Tchicken na de maet van uwc goede reden

;

Ghy, die een ander leert, gaec eerft in dcuohdêri voof.
Dat iS hun, die het fien, vooral het befte Tpcor;

LeytToo de jonckhcytaen, oock van haer eerftedagen,
Op datle vierigh fijn het belle na te jagen

;

Prijft veel de ware deught , en Tpreeckt 'er dickmael
van,

En Iet op ydcr kint hoe veel her dragen kan.
Laet vorder u we jeught bcquame kunftcn leeren

,

Dat Tal haer groenen njt en grij Te jaren ceren

,

Dat is de befte Tchat die t'huys en over al

Haer tcer-gclt,haer vermaeck, Iiacr fteunTel wcTen Tal,

Dac
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Dat is de befte fchat die mede wort gedragen

,

Jy t brant en krijghs-gevaer, uy t alle quade flagen

,

Die met fijn meeftcr fwemt tot aen de naefte ree

,

Oock daer het ganfchekraem moet blijven in de zee>

:D3t is de befte fchat die niet en wort gcftolen

,

M moet een vluchtigh man in vreemde landen dolen

,

Geen rijck foo onbewuft, geen weerclt foo verwoet,

Die niet een geeftigh breyn en goede kunften voed.

Die wefen aen hetkint als vader heeft gegeven,

Behoort 'er by re doen den middel om te leven

,

Hy pleeght geen ware fucht.geen rechte vader-gunft

Die kinders heeft geteelr, en lactfe fonder kunft. a

En om met goet beleyt hier dieper in te treden

.

Soo proeft ujonck gewas, en fijn gsnegenthcden,

DEK.
Hebt acht met alle vlijt,en dat van eerftcn aen

,

Waer op de fiele fpeclt. en hoe de finnen gaen

;

j, Het isom niet gepooght door ongetydigh kyven

j, Een kint van goeden aert geducrigh aen te dryven j

„ Al waer het innigh hert is tegen aen gekant

,

„ Dat wort te geener tijtdc menfchen ingeplant.

„Wie is fijn leven oyt tot hoogen lofgekomen

,

„ Die tegen fijn vernuft heeft faeckenaengenomenS

„Wie heeft 'er oyt beroep ter eeren uyt-geftaen,

5, Die tegen fijnen aert heeft dingen ondcrgaen ?

Hier dient u rijpe forgh wat verder in te dalen

,

Des heb ick defe prent hier onder laten malen

;

lek wou dat door het oogh u moghte fijnbekent

Hoc vaft dat eygen aert 15 in de borft gepren^.

167

AenCct ditfinnc-beclt, het fal u mogen Iccren

Dat aengeboren fucht is qualick af te kceren

,

Aenfietdit Enden-ey by hinnen uyt gebroet

,

Het wij ft als met 'er hant wat VrouN atuere doet

:

De hinne wenft het jong tot haer te mogen trecken,

Sy wil het met de borft, of met de vleugels decken

,

Syklaeght als haren nootjmaereftergeengehoiri

Het dier heeft geenen luft als in het groene woir

:

En fchoon het aen de kant by wijlen is gedreven

,

Noch heeft 'et geenen finom daer te blijven leven
j

Want als het wederom of flick of water fier,

Soo vint ctfijn vermaeck,de moeder haer verdriet.

,, Wie, fondcrop den aert van alle ding te mereken.

«Veel in fijn herflens fmeet, en mxynt'et uyt te wercken,

j. Die mift fijn ganfche wit, of, wint hy fomtijts wat,

.,Het gaet al wederom den ouden karre-pad.

Het is een foete vont, en weerdighom te prijfen

,

De jeught door enckel fpel te konnen onderwijfcn >

Want als'er eenigh menfch op defe plichten paft

,

Soo wort de jonckheyt kloeck, en nimmer overlaft

:

Ick weet een achtbaer man (^) die, fonder eenigh kijven.

Alleen uyt foete jock fijn kinders leerde fchrijven

,

3. Confentaneiim ejl ratiov.i ér vatitrie , ut qui -vitam triiuerït > iiivendi ttixm

facuhatem pr^Jlet. Bafll. Hex^m. hem. 8.

b Dife ts^eatej} de Heir ChriJlUtn Huygtns, nu onhnx cverleden , injijn leven

Sicre:ar:s des Raets van SUte ; m wiens nAktmelmgcn «7ift eeuT9e_ de vruthtvt

vev defelfs Ufftlick belejdt met groot vergenoegen is genitttude.

Hy gafhem op de vloer, daer fat hy in het fant

Enwecseen AeenBteftellcnmet'erhant}

Al fcheen het ganfch beflagh tot fpel alleen te ftrecken,

Soo leerde doch de jeught bequame letters trecken ;

Siet l eer de fchrijver Vv ift wat fchrijven was gefeyt,

Soo was 'er in de kunft een vafte gront geleyt

:

Ditplecghdc defe vrient in veclderhande dingen

,

En tot uytheemfche tael, enom te leeren fingen j c

Siet wat een wijs beley 1 1 de jeught by hem geteelc

Heeft alle tijt geleert, en niettemin gefpeelt.

Het is de pijne weert hier naerder op te foecken

,

Hoe dat men talen leert, oock buyten alle boecken

,

Oock in het vaderlant, en fonder ongemack

,

Oock buyten alle forgh, en fonder harde plack

:

Hoe moet, eylacs ! de jeught van onfc tijden dolen

Of in een ander lant, of in de vreemde fcholen

,

Eer datfe talen leert, en flechts alleen bevroet

Dat maer de voorfte deur der kunften open doet

;

Befiet eens Griecken-lant, bcfiet het oude Rcomen

,

Daer vloeyden konften uyt als met gehecle ftroomen

;

Vraeght iemant waerom dat ? haer kinders altemacl

Die fogen uyt de borft de rijcke moeder-tael

:

cDe voergeneemde Heer Hnygens leerde Jtjn Jtnen de noten van de Mitjtjck aen

dtknofpiH zinH haer w^ambflys, en dxt si ^elinde.
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Men leerde in de wiegh en midden in de kieren

,

Dat hier een geeftigh kinc met pijne moet befuercn ;

Men leerde in het fpel, en met den ecrftcn tijt

,

Daerm dat onfe jeiight haer befte jaren flijt.

Maer iemant fal miflchien hier over komen vragen

,

Of niet een geeftigh kint, oock nu in onfe dagen

,

Door eenigh kloeck beley t kan worden hy-geftaen

,

En leercn vreemde tael oock fonder fchole gacn

:

Voormy, ick iklle vaft dat alle jonge fmnen

Sijn heden oock bequaem om njt te mogen winnen

,

Ghy, fegons, mijn vernuft, wat dienftigh isgedacn;

Ghy vaders, koonit 'er by,en hoort de reden aen:

Gaet kicft een ecrlic k man in talen wel bedreven

,

En laet hem van der jeught m^^t uwe kinders leven,

Met laft om niet een woort te fpreken als Latijn , a

Soo fal de Roomfche fpraeck haer eerfte talc fijn

:

De jeught aldus gevoed, fal midden in de noten

,

tn allle befigh is met hoepen en met koten

,

Met bollen op het velt, met toppen op de fael

,

Verrijcken hare tong met alderhande tael.

Het kint aldus geleyt falganfchedagtn fpelen.

En defen onverlet geleerde woorden quelen,

i: n als het grooter wort en njpcr in verftant

,

Soo leert het tijtsgenoegh de talc van het iant.

Wy fien meeftoveral de kinders van de Walen
Ten vollen onder-recht in tweederhandc talen,

Sy fpreccken duyts en wals, en bey gelijcke w cl

,

Haer moeder leert het een, het tw eede 't kinder-fpel

:

'tl^ vreemt dar over al by lieden van vermogen
De jeught na defe voet niet op en wort geregen

,

Waerom u teer gewas gequclt met pïack en boeck ?

Het wort dus ibnder fchool, en ongevoelick kloeck.

Het is een quade greep de jeught te willen dwingen

,

En als met enckel kracht het leercn op te dri ngen j

,, Het kint dat harde tucht en droeve fa&en vreeft

„ Krijght dofheyt aenhetbreyn, en domheyt in de
geeft

i

Hoc menigh edel kint totkunft alleen geboren
Heeft door een Itrenge fchool de boecken afgefworen

!

Heeft dooreen wrangen nurck,ofometnhard<. plack

De leer-fucht afgeley t, gelijck een laftigh pack.

jjVoor flaven ftuer gebaer, en (lagen vc-or de heeften j

j, De reden isgenoegh voor wei-geboren gceftcn -,

, , Daer is geen ander vrucht te t rcckcn u y t den dwang,
,, Als dat een vrye fiel neemt elders haren gang

:

„'t Is beft de friflchc jeught door eer fucht op te wec-
ken,

„En, door gevreefde fmaet, van luyhey t afte trecken -,

,,Men ftelle wat men wil de jonge iinnen voor,

,, Dit is de befte toom, en dat de befte fpoor.

Ghy moet des niettemin wanneerfe qualick willen

,

Beletten haer bejagh,en alle boofe grillen j

,, Wicftreelt, en flickefloyt,of boven reden mint,

„ hn krijgt maer enckel leet, oock van een aerdig kint

:

rt Mich. de la Montagne liv. i des EfTiis chip. 1 5. par!c h ce propos vivement
& de fon rronrc foid. C'cft un bel agcnccmcnt ( dict il ) que Ie Grec & Latin,
mais on l'aclietc trop cher ; jc diroy icy unc b.^on d'cn avoir mcillcur marchc,
que de couftume, qui a elié eflaye en moymcTmc , s'cn fervira qui voudra. Mon
pcrc aynnt faiil toutcs les recherches qiii homme peut f.'irc , parmy les gens f^a-
vants & d 'entcndcrncnt, d'unc formc d'inllitution cxquile , fiir advifc de eelt in-
convcnient qui cftoit en ufage: & luy difoic on que ccRelongueurque nous
mcttions a aprendre les langucs , qui aux anciens ne couftoit rien , eft la (ëiilc

caufc pourquoy nous nepouvons arrivera la grjnd^ur d'.inie, & de cogno:ffince
des anciens Grecs & Romains Tant y a que l'cxpcdicnt que mon perc trouva,
ccfutqii'cnnourice, & avant Ie premier desnoucmcnt de mn lineue, il me don-
na en charge a un Aleman , du tout ignorant de noftrc l.inguc is; trcsbien verfé
en la Latine ; cefhiy cy qu'd avoit faiil venir expres , m'avoit contiiiucllcment
entre les bras, ainfi, fans art, fins livre, fans grammaire, ou preceptc, fans fouët,
fans Lirines , j'avois appns du Latin tout ainfi pur que mon maiftrc d'efcole Ic
f^avoit. yidtfluraafud eumiemMoiiian.

D ER.
Dat Eli fonder tucht liet fijne fonen blijven,

En faghfc met gedult haer fnoode rancken drijven

,

Gaf oorfacck dat de man washaeftigh uyier njt

,

En w ort noch evenwel fijn beyde fonen quijt :

Die met een fachte mont haer kinders liffelaftèn

,

En, fchoon het qualick gaet , geen quact en willen draf-

fen,

Sijn acneen jonge ftam gelijck het veyle klim,

Sijn aen haer eygen vrucht gelijck een dvv-afe fim -,

De klim omvangt den boom,omvlechtfe menigwcrvcn.

Maer doet in korten tijt fijn befte tacken fterven >

De fim omhelft haer jong maer haer onwijfemin

Die perft het teere dier de ganfche leden in

:

De moeder dient haer jeught niet alk tijt te vleyen

,

Het is de kinders goet indienfe matigh fchreyen

;

Want (nadekunfteleert) als iemant tranen krijt,

Soo wort het vochtigh brey n fijn quade dampen quijt,

De maege wort verwermt,en al de taye fluymen

Die worden even dan gedwongen om te ruymen

,

De milte doet haer op al ifiTe fchoon verliopt

,

Ghy,maeckt dan dat het kint geen tranen op en kropt.

Maer draeght oock goede forgh, door ongeftuymigh

kyven
De fnede van de tong niet vinnigh aen te dryven

,

Hier dient te fijn gewacht voor al te diepen ftracm

,

Hier dient te fijn gewacht voor al te langen praem

:

V oor al en dienr de tucht niet aen te fijn gevangen

,

Als fpijt en heere gal aen uwen boefem prangen

;

Want daer een kor fel hooft is befigh met de t ucht f '

Daer wort een heyligh werk geoeftent fonder vrucht.

AlsPlato lijnen knecht, door wel-verdiende flagen.

Eens wilde tot de tucht en van den wrevel jagen

,

En dat hy werr grwaer eer hy den lincker floegh

,

Dat hem een vinnigh bloet door al de leden joegh

,

Pfeufippe (fprack de man) ontneemtmy defe roeden,

En doet dac hier behoort -, want ick brgin te woeden

:

Geen menfch en isVr nut te ftraffen eenigh quact.

Indien fijn eygen ficl haer ampt re buyten gaet.

„Een die de roede voert met gramfchapaengefteken
,,P]eegt geene rechte ruchtcn fchijnt hem eer te wreken;

,,Cjhy,dieeendertel kint wilt ftraffen met gewin, "

„En gaet niet tot het wcrck als met een koelen fin.

Waer toe in dit geval foobyfter ongebonden ?

Een die fijn kinders ftraft, kaftijt fijn eygen fondcnj

W aer toe in dit geval te fwellen van den fpijt f*

Bedenckt in u gemoet dat ghy de moeder fijt>

Bedenckt, al eerjc flaet, dat al Ie boofe ftreken

,

Die van de teere jeught m uwe kinders fteken

,

Ontfpringen uyt den gront van uwen eygen aert.

Die niet als enckel vlees en quade rancken baert}

Weeght dit in uwen geeft, het fal u gramme finnen

Betoomen, neder ftaen,en krachtigh overwinnen,

,,Als iemant in het quaet fijn eygen feykn fict,

,,De ftraffe diehy pleeght en is foo vinnigh niet.

Maer hier dient yder menich den juy ften tij r te weten
Wanneer dit heyLgh werck is nut te fijn gequeten

;

Hoort reden,jonge vrou,ten goede van de jeught,
t n leert den eerften ftont wannecrje ftraffen meught:

Fen man
(J?)

van wijs beleyt, en grondigh hier bedreven.

Die heeft op dit geval my defen peyl gegeven :

Hebt,feyd hy ,ftaegh het orgh ontrent u weerde kint,

Als ghy het door het huys met fpelen befigh vint >

En foo het dan miflchien fijn poppedreyght te billen.

En foeckt, gelij ck het fchij nt, met flagen haer te ftillen

,

b Isfuit D. Philipp. Lanfhergiué , ThecUgiis , Phikfophm, y1jhonomus,&P.fi
terfamiliof, ubiqiit magnuu

Sic
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Sie daer een vaft gemerck dat uwe teere vrucht

Nu in den geeft begrijpt de krachten van de tucht :

Begint na defen u met haer bedrijf tednoeyen

,

, En laetfe naderhant niet in het wilde groeyen

,

Maer Icy tfe tot de deught : een jong, een geeftigh dier

Neemt alle dingen aen gelijck een wit papier.

Draeght hierom goede forgh, en wilt geduerigh letten

I
Dat noyt u teere fpruy t en trecke vreemde fmetten

V aneenigh dertel wicht -, het is geweldigh quaet

i „Wanneer een fedigh kint met guyten ommegaet.

;
j.Ontucht fet dapper voort:een fchaep vol booie fweeren

j, Sal> eer het lemant merckt, een ganfche kudde deeren

:

j,Eencogh,dat vierigh is, fchiet ick en weet niet wat,

„Waer door van ftonden aen een ander wort gevat :

,, Als maer een appel rot: gewis de ganfche mande
j.Wort dracht en vuyle ftanckjen niet als enckel fchande:

jjEen druyf, een kley ne druyf, in eenigh deel befmet

,, Deelt aen een gani'chc tros haer quade rampen met

:

„Een die met krepel vokk wil gaen en weder-keeren

,

„Daer is geen twijftel aen, hy fal het hincken leeren >

, ,Gebuerfchap met het quaet baert menigh ongeval j

,, Maer aen het jonge bloet noch verre boven al.

,,Wat dient 'er noch gefey t = de fieckte kan beklijven

,,Door een die kortHgh is aen thien gefonde lijven ;

„Thien van gefonden aert en hadden noyt de kracht

j,Dat een die kortfigh is te rechte was gebracht.

Hoort noch eenhuys-gcbot, hier mede nut geweten;

En maeckt noyt eenigh kint nau-keurigh in het eten

,

Niet lecker in de fpijs, niet dertel in den dranck

;

Het blijft hun anders by haer leven dagen lanck

:

Siet \ als men wort genoot in rouwer lieden huyfen

,

Daer fal u teere jeught ellendigh fitten pluyfen

;

3,Een mont van kiefchen aert dat is een laftigh pack

,

, ,En voor haer eygen felfs een droevigh ongemack.

Noch moet ick voor een les de moeders hier belaften

Geen kinders immermeer te fetten by de gaften

;

Wantonder dit gewoel gebeurt niet felden wat,

Dat by de teere jeught niet op en dient gevat:

Het kint in defen ftant gaet buyten alle palen

,

Het laet een greetigh oogh op alle fchotels dwalen

,

Het eyft, een yder geeft, en dit, en weder dat

,

En hier af wort de maegh tot aen dekele fat >

Dit hindert, jonge vrou, dit hindert aen de leden

,

Dit hindert aen den geeft, dit hindert aen de feden

}

Ey I ftreelt niet al te feer, al is de liefde groot

,

„Doet kinders uyt de weeg wanneer mengaften noot.

Daer is een vreemt bedrijf in menigh huys te vinden

,

Bequaem, gelijck men acht, om kinders in te binden

,

üm kinders, foo het fchijnt, te houden in den bant

,

En 't is ( na mijn begrijp ) een enckel onverftant.

Soo haeft men in het huys een kint begeert te ftillen

,

Soo brengt men aen den dagh een deel verfierde grillen

,

Een Ipoock, een bulle-man, een 1 yve-Ioofen geeft

,

Of eenigh vreemt gefpuys, of etnigh felfaem beeft j

Dit wort foo vaftgedruckf in alle teere finnen

,

Dat niemant machrigh is die weder in te winnen

;

Ja dat 'er koude ichrick dco- al deleden fchiet

Alroert'ermaerecnblat.a' ruyft 'er maer een riet;

Al wie van def-n angft is c enmatl ingenomen

,

Sal ick en weer niet \\ at fal al 'e dinpen fchromen

,

En fien dar niec en is, en, uvt een dwafe v aen,

Niet onder in het huys, nie-^ hoven v. illen gaenj

De jeught in tegendeel vrypoftigh opgc togen

En die u^ t dit bedrogh geen vaer en heeft gefogen,
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Gaet midden in der nicht, gaet vlytigh overal

,

En vreeft geen ydel fpoock, of ander ongeval :

Ick bidde,jonge vrou, hier op re willen achten j

De fchrick van defen aert verbaftaert alle krachten

,

Verwijft een edel hert , l'oo dat'ec niet en rijft

Daer deught en vrye fucht of daer de reden wijft :

En laet geen meyflen toe met enckel vyfevafen
Een ongefouten angft de kinders in te blafen j

„Noyt wort 'er eenig menfch van defe waen geraecktj

, , Dan als 'er fotte klap de finnen gacnde maeckt.
"Verboet met alle vlijt dat aen de teere fpruyten

Geen breyn en fy vervoert, geen ooren mogen tuyten

Door iet dat Fauftus doet, of W'^agenaer verhaelt

,

Niet dat 'er aen de jeught meer in de finnen maelt

:

Ghy, wilt geen tijt'verdnjf aen uwe jonckheyt foccken
In eenigh fpoock gefchrift, of diergelijcke boecken

,

Maer doet een foet verhael dat,fchoon injock gefey tj

De finnen evenwel tot goede faecken leyt.

Leert, vaders, tot befluyt,leert, vooghden, uwe weefen
Den God van hemelrijck, en niet den duyvel, vreefen

:

„Die met een reyn gemoet is aen den hemel vaft

,

„En fchrickt te geener tijt, fchoon heil' en duyvel baft»

Daer is een ander quaet, waer uyt de jonge fielcn

Wel eer, en heden noch, in fware klachten vielen

;

En dit wort veel gefpeurt als 't een of 't ander kint

Wort naeft de borft geleyt, en boven al bemint;

Ghy, die geen luft en hebt in twift en huys-krakeelen

,

Pooght uwc moeder fucht eenparigh uyt te deelen

;

E n maeckt geen lieffte kint,maer houd de foetejeught

Gelijck in alle ding foo na ghy immer meught

:

Ghy fiet met w at een haet is J ofeph overvallen

Alleen op defen gront, vermits hy boven allen

Wert in fijns vaders huys, wert over al geviert,

E n met een bonten rock wat moyer opgeciert.

Een Arent v^ort genoemt een vogel fondcr reden;

Hy broet het eene jong als met de ganfche leden

,

Het ander drijft hy wegh, en jaeght 'et uyt den neft

,

Ghy,draegt gelijcke jonft; dat voegt een moeder beft'.

DeSwaluw' alsfe broet, die kan u beter leeren

Wat hier de reden eyft; fy gaet by rechte keeren

,

By rechte beurten om, als fy haer jongen voed

,

En geeft hun even veel, en yder even goet j

Ick heb op haer beley t by wylen acht genomen

,

Wanneerfe met het aes plagh in den neft te komen

,

Ick fagh hoe dat het dier, als in een ronden ring

,

Voor yder even fchoon, eenparigh ommeging.
Ghy, houd gelijcken voet in 't kleeden en in fpijfen

,

Of, als'eriemanttroutjinrentenaentewijfen:

Het huys wort op de maet, en na den eyfch gebout

,,Wannecrmenoveral gelijcke gronden houd.

Maer fchoon u geeftigh kint iskonfiigh onderwefen

,

Soo dat et voor den tijt kan alleboecken lefen

,

Soo dat 'et gronden heeft tot alle goede leer

,

Ghy des al niettemin verheft u nimmermeer >

Daer fijnder onder u die hare kinders pr ij fen

,

En poogen al het volck haer deughdcn aen te wij fen :

Ghy, wij fe moeder,fwijght;of Ipreeckt'erwey nig vatt,

M aer houd die foete vreught voor u en uwen man

:

Al \\ at in dit geval de jonge vrouwen roemen

,

Dat wort tot haren fmact niet felden opgenoemen

;

, ,Een die fijn eygen prijft, en maeckt et al te bont

,

„Spreecktuyt een ydel hert, ofuyt eenloffcn mont.

A N-
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Wacr in hy het gantfchc recht des huwclycks kortüjck begrepen, cnbreedcr

door fccr geleerde Uytleggingen verklacrt heeft.

D
Eerftc Huwclijcks wet.

E mannen JiilicH h.xrc vrouTcen gebieden

.

De vroulven hare mans gehoorfamen.

I I.

Men fxl de fchoonjle vroulven niet trou^ven-.,

En oock het hulvelyck der mtfmaeckte verachten

:

Aiaer dte van middelmatigefchoonheyt onyerfaegt hemin-

rten.

I I I.

Ve vrouTvertfullen haer i'eor haere mannen oft tegenleeor-

dtge oft toekomende , en niet voor andere , fedelt/ck ver-

ciere»i

En haer metfchoonheyt yfoo veelfy kortnen, doch buyten be-

'drogh, aendoen.

De mannen fullen onachtfaemer , en coo yeel genoegh z,y

om de z,Hyverheyt en Ivaerdigheyt des lichaems naer de

Teyfe des Unts te beivaren , op vercierifige yan hare licha-

men paffen

:

En oock van vroUTvtn kleederen en cierfels } daer tegen de

vroulven haer die yan mannen , ten fy eenige nootfaecke-

lifckheydt ofte rechtvaerdige eorfaecke voorviel, onthou~

den.

I V.
tenyder zal zijne mifmaecktheyt den toekomenden man oft

vroulve omdeeken.
Nochtans haer dieshalyen, infonderheyt de vrouTven, rnet

ontblooten.

V.
De yroulvenfuUen haers gclijcke oft mindere ingeflachte en

rijckdom trotilven.

De hutvclycken yan meerdere pil men gantfchli/ck vlieden,

nochtans de troulve van edele vroiiiven metfchulven.

V I.

Menfalmaeghden en die nochjonckjijndc , tot vroulpen ne-

men.

De huivelijcken van TvedttTven en oudefchuleen.

Nochtans oude mannen geenjonge vroulven houTven.

Maergeltjckheytm defc als tn anderefaecken volgen.

tJoch de vroulve niet naerjareny maer ten eynde om te teeleny

meten.

Eyndelijck zullen de mans ^6jaren^devryfiers i% jaren oft

dacr ontrent otidt zijnde, ten huivelifckgegeven Tvorden.

Afen fal de ouders,""tyaderlant, enfcden van de toekomen-

de vroulve infien.

VIII.
Bemannen en zullen met lyden^ dat de vrouvcen haer yan

aenbegin gcltjck Tvorden ;

Maer haer infonderheyt op haer Tvoorden leeren acht nemen :

Nochtans haer over defelve geen tyrannen oft hceren maer

mannen toonen.

Nochte enfullen haer, indien zy haer ivelvaren liefhebben,

en over al de eerbaerh;yt trachten te volgen , doorflagen

oft anderfins qualtjtk handelen.

I X.
De mannen fullen door haer eygen voorbeelt en Iteflijcke

Ivoorden met prafheyt yertnengt , haere yrouwen onder.

richten ;

En oock dreygementen, indien''t defaecke vereyfi , daerby
voegen

:

Doch haer niet in V openbaer ofte tcgenlcoordigheydt van
vreemde berijpen.

,

X.
Dat de mannen buyten en uythuyfige dingen befvricn.

De vrouTven huysfaecken bedtenen , en haer dieshalven in

huys houden.

Tuynen enjpinnen Tveynigh ter handt nemen.

Noch doorgacns onbedachtlijck buyten''t huys trecken.

X I.

In dingen , oock die deforgen der mannen aengaen , zalmen
de vroulven om raet vraven.

XII.
De vrouleen filmen alleenlijck die dingen, ivelcke ontdecki

zijndegeen fchade kon?ien doen, gemeen maecken
;

En haeren raet , indien hygoetfchtjnt , yolgen, andere din-

gen noyt openbaeren.

XIII.
t^Ue die van hare vroulven ivillen bemintfjn , fullen haer

insgelijckx met loederliefde beminnen

:

En haer van yreemde byeenkoomflen gantfchelijck onthou-

den.

X I V.
Van tooyer-rymen , minne-drancken , en diergelijcke rafe-

ryen, ipaer door men liefde meent te veryyecken , fullen

haer man en vroulve t'eenemael outhouden

:

Maer fullen malkander door onderlinge genegentheydt , en

andere eerbaere redenen tot liefde vermanen , defelye be-

Ivaren, en vermeeren.

X V.
Voor byflapen en fullen fy niet tefeer vreefcn, noch 'tfelve

tefeer begeeren , en een geduerige en onmatige gantfche-

lijckfchulven.

XVI.
t>e gehouden fullen de jaloufye als een alleryerderflickjie y

vuylfle, en fchadelickjle pejl vlieden.

Noch en fullen de mans hare vroulve door opficht belvaren j

Aïaer haer de bykomjie van onkuyfche yroulven , als oock van
ontuchtige mans yerbieden.

Van yyulpfche redenen , geylefchilderyen , openbare Jpelen-

infonderheyt onkuyfche , vuyle boeeken , en nacht-gefel"

fchappen,een afkeer hebben.

Men fal haer matigh leeren zijn.

De ledigheyt van haer dryyen.

Sufpecte pLietfen yeranderen.

Haer met mannen met alleen laten.

Haer tot kuysheyt vermanen, en diefelfs oock betrachten.

Indien ghy alle defe dingenfult gedaen hebben , en nochtans

uyye yroulvc onkuyfch is ,gedenekt hetgeduldig te dragen.

De yrouyyen fuUen haere mannen yan de liefde enbyf.apen

der vreemde yrouyyen door fecdigheyt
,

gedien^igheydt,

kuyfchcyt en ooghluyckmqj aftrecken.

H O U-
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I. Tim. 5. yaj. 5, ó, 7, 9, 10.

DIc eene rechte weduwe is, en eenfaem,

die hoopt op Godt , en blijft in fmcec-

kingcn en gebeden nacht en dagh:

Maer die in welluft leeft , die is levende doot.

Gebied dit , op dat fy onftraffelijck fijn. Men
fal de weduwe verkicfen die niet min en fy dan

feftigh jaren , die eens mans wijf geweeft fy

:

hebbende getuygenis van goede wercken , of

fy kinderen opgevoedt heeft, of fy herbergigh

geweeft is , of fy der hcyligen voeten gewaf-

fchen heeft , of fy denbedruckten te hulpe ge-

komen isjof fy alle goede wercken achtervolgt

heeft.

Quod fic D. Ambrofius eloquitur.

"^" On Jo.a caflïrns corporis ^idus fonitudo efl , fed

wa^na ^ ubenima dijcipüm vhtutis : Primo Pie-

tatis o^icium ; jecmdo Hcjpita/itatis fludium ilf Hu-

mit:tatis obfequium -y tertio Mi/ericorditc minijlerium

Liberalit^tijque Juhfidium i adfummam omnis boni ope-

ris executio^

Tit. 2. 1'erf. 3.

T>E oude vrouwen, dat fyhaer felven dragen

gelijckt den heyligen betaemt , dat fy gee-

ne lafterifen en fijn , niet tot veel wijns bege-

ven,maer leererffen der eerlickheyt.

Luc 2. 'verj. ^6.

T7 N daerwas oock Annadeprophete{re,een

dochter Phanuels , uyt den geflachte Affer:

Defe was fcer oudt, enhaddegeleeftmethae-

ren manne feven jaer van haeren maeghdom
aen. En fy was eene weduwe, ontrent van vier-

ent?xhtigh jaren , dewelcke niet en quam uyt

den tempel , God dienende met vaften en bid-

' den nacht en dagh.

Ambrofius in Traftatu de viduis.

Tr\ Occt Anna quales ejfe deceat "fiiduas : G^tue imma-

tiiro mariti ohitu dejlitiita , mattira tarnen a Deo

remunerationem laudis irPPcnit , non minus religionis offi-

cia quam fludio caflitatis intenta. Pnedicatur Anna )?/•

dua, unius 'viri uxor , ^tatisquoqueprobatajamprocef-

Ju, yiyiida reiigioni y tfefcetajamcorporey cuidü>erfO'

rium in temploy colloquium inprece , l^ita injejunio
, quti

dïcrum noBiumque temporibm indefeff^c dclpotionis obfe-

quioy cum corporis agnofceretfenedutem ^ Pietatis tarnen

nejciret ^tatem. Sic inflituitur h juDentute ^idua
, fic

pfctdicatur in jenedute ycterana , qux ipiduitntem non

occafione temporis , non imbecillitate corporis ,
jed ipirtu-

tis magnanimitatc jer^alperit^

Hieronymus ad Furiam.

T Mitare fan&am matrem tuam , cujm ego quoties re-

cordor , ')i>enit in mentem ardor in Chriflum ,
pal/or ex

jcjuniisy elecmojyn<6 in pauperes , obfequium injervos

Deiy humi/itns 'veftium ^ cordis, atque in cun&is fermo

moderatus,

Recordemur "viducc Sareptan<e
,
qu4 tf fua ifj filio^

rum Jaluti , Heli^ pr^tulit famem : ut in ipfa noBe mo'

ritura cumfHo , fuperjiitem hojpitem relmqueret: mar-

lens -vitamperderc quam eleemojynam : ilfinpugii/ofaf'

ris'jcminarium fibi mej^is Dominicic preiparalpit.

TertuUianus ad uxorem.

T Oquaces , otiofe , 'vinef^^ cnriof^ contubernaks "vel

maxime propojito viduitatis officium. Per loquad"

tatem inepunt ^erba pudori inimica: per otiumje iperi^

tate deducunt: psr Vinolentiam quidvis mali infinuant:

per curiofitatis temu/ationem libidines convehunt.



VOOR. REDEN
Op het vierde en lefle deel

;

A E N

DE JONGE LIEDEN.
Emant die aireede uyt het voor-

gaende werck kennifle heefc wat

;/; ons in het volgende Deel ftaet te

verhandelen, te weten,de plich-

{ ten van de Bedacghde Huys-tno:-

ii .a^d-r, en heeft middelertijtgelefen

het opichrift van de jegenwoor-

.[!• dige Voor-reden,houdende m;%

- de longe lieden; fal miflchien daer

uyt oorfake nemen om te vermoeden , of dat ick defen

brief qualick heb beftelt. of dat ick het op fchrifr qua-

hck hcbbe ingeftelt. Omme welcke verkeerde inbeel-

din^e te verhoeden , en eenen iegclicken defenthalven

uyt den droom te helpen ; Soo fal de gunftige Lefer hier

over in het goede gelieven te verftaen , dat wy, hier voor

hebbende van oude lieden te gewagc n even om die felve

reden goet hebben gevonden met defe Voor- reden de

Jonckheyt aen te fpreken. De dagelickfche ervarent-

heyt (God betert) leert ons, dat'er vele onder denvolcke

eiren hebben juy ft gelijck fekere doggen , die mits het

neder-hangen der felver van onderen open , van boven

gefloten fijn , en mitsdien meerder bequaemheyt hebben

omt'ontfangenhet getuyt dat van beneden ,
als dat van

boven koomt-, Vele,feghick, (gelijck de menfchen van

der aerden aerds fijn, )"hooren merckeück liever beyde

fpreken en fchrijven van een longe 'vrouive, als van een be-

diezhde Huys-moeder , en noch liever van een blijde Bruyt^

als van een bedruckte pVeduive : En dit felve, gunftige Le-

fer, heeft mydoen vermoeden dat het laefte deel defes

wercx (fchoon het van den ouderdom is handelende)

wel langft van allen nieu foude mogen blijven, ten waêre

faeckedathierinhetbeginfel de Jonckheydt ten vollen

werde onderrecht en krachtelick overtuyght, dat even

dit lefte deel hen ten hooghften is raeckende,en dat mits-

dien het felve , niet min als de andere ftucken,by hen- lie-

den gelefen behoort te worden. Omme waer toe wat te

feggen.foo koomt my, even hier, in den fin dat, ten tijde

als ick bruydegom was , een onder de vrienden van de

bruyt hacr en nly te famen quam geluck bieden, met toe-

Wenfchinge, dat -ny te famen out en leeltck mochten Ivorden.

't Was ( mijns oordeels ) wel gefeyt, en of al fchoon de

woorden wat felfaem fchijnen te klincken in jonger lie-

den oiren, foo fijnfe evenwel van goede en nutte bedenc-

kinge. Want nademael te famen out en leeltck te -gorden

voor geluck aen verloofde ofnieu-gehoudejonge lieden

gunftelickworttoe-gewenft. fooistaftelick daer uyt af

te nemen, niet alleenlick dat oock de jongfte en fchoon-

fte (mdienfe by het leven blijven) eenmael fullen oudt

en leehck worden j maer fonderlinge dat'er lichtehck

een tijt van fcheyden komen kan oock eer de jonge her-

ten te famen recht fijn vereenight. Defe bedenckinge

ware geheel nut dat met alle haere leden de jonge heden

ten diepften waere in-gefcherpt,en daer toe wouden wy
geerne door Godes genade wat inbrengen.

De Heydenen en bebben noyt min nae heydenfche

wijfe gefproken , als doenfe de bedenckinge desDoots

genaemt hebben een ftuek van de hooghfte wijsheyt > ge-

lijck oock Moyfes felfs duydelick heeft geoordeelt de

felve een middel te wefen recht bequaem om de meo"

fchcn verftandigh te maecken -, leert ons (feyt hy) hedcnci-

ken dat ivyfieryen moeten, op datl»y 'verjla?zdtgh Ivorden.

niemant ter weerelt en kan lemant beter leèren leven als

die hem wel leert fterven, de redenen fijn klaer, indien

de faecke maer behoorhck wort ingefien j want foo wan-
neer de menfche door de voorfchreven op merckinge

eens volle en grondige kennifle bekoomt van den fterfl:e-

licken aert en verganckelick wefen defes lichaems , eri

daer uyt dan, als met handenkoomt te taften dat het ge-

ne hy hier foo weerdt en lief heeft in korten ftont in enc-

kel ftof i'al komen te veranderen , en de fiele mitsdien

noocelick een andere woonplaetfe fal moeten verkiefen;

gewiflelick, foo hy een druppel Chriftelick bloetinfich

hcefc , her moet hem een groot middel wefen waer door

hy krachtelick (door Gods genade) aen-gedrongcnlal

wordenom fijn behoudenifle elders , en buyten hem-fel-

ven te gaen foecken, en alfoo op te ftijgen tot den Eerjfe-

lingh uyt den dooden , de welcke is onfe Salighmaker , die

machtighis onfe vernederde lichamen een ander geftal-

tenifle te geven , en het felve fijnen verheerlickten licha-

me gelijck te maecken; en wort alfoo eyndelickgewaer

dat'er niet en is dat d onfterfttlickheyt naerder koomt
als fijn eygen fterffehckheyt wel , en volgens den regel

van Godes woort.dickmael te overleggen; waer uyt dan

veelderhande goede werckingen komen te ontftaen,tot

vernietinge van den ouden menfche. Wie fal fich in de

pracht van kleedingelichtelick verloopen,diet'elcken,

als hy fijn kleet aen doet , en van fijnen leger opftaet aen

fich felven , als een morgen-lefle , in het oore fal luyfte-

ren, motten fullen u beddeJIjn en ivormen u deckfel ? Wie
fal fich aen menfchen vergapen, of op eygen fchoonheyt

trotfen , die t'elcken als hy gewaer wort dat fijn gedach-

ten derwaerts bellen , tot fijn gemoetfal fpreken: i^/le

vlees IS gras, en alle heerltckheyt des metifchen als een bloeme

des gras , het qras is verdorret en de bloeme is afgevallen ?

is dit niet een algemeen graffchrift van alle fchoone ?

Ghy die hier ivandelt door de kerck ,

En treet van d'een op d^anderferck ,

Koomt hier , enfiaet eenlveynigh flilj

En hoort eens Tvat ick feggen Tvil:

Hier onder leyt eenfchoone maeght ^

Maer fooje dte eens hedenfaeght^

Nu , feg-ick , als de bleecke doof

Heeft afgeteert haerjeughdigh root j

Nu , feg-ick , als het duyster graf
Haer luyflcr heeft gegeten af^

Nu , fei-ick , nu men flechs alleen

Maerfiet een dor , een nietigh been.

K^ch tuffchen haer en Slons haer meyt

En vondje nu qeen onderjcheyt.

Wie en fal niet alle nijt en afgunftigheyt dadelick ne-

derleggen , infonderheytdic hy op-neemt uyt den voor-

fpoet van de weerelts kinde ren, als hy ftaegh in den monc

draeghtdefpreuckeDavids, Sy yergatn gelijck tenflecké

P 3
ver-
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verfnuchtet ? of als hy fal fcggen met den goeden Hiob

,

Als een droom vergactfoo enjd hy niet gevonden Tvordcri,

en geleek eingejichte in der nacht yer'dTvtjnt ? Wie falder

met wraeck-gierigheyt tcgens fijnen even nacften fwan-

ger gaen , die in rechten crnfl: tot fijneygen herte feggen

kan, ' Ti>at iptlt ghy tegens iet i ütgcndebUt foo ern/Uch-

^%^^ f'j"-' ^» eenen dorren halm verbolgen ? Wie fal om
fijn adelick geflachte, 'ofre om ander voordeel van ge-

boorte lijn even nacften fmadelick verachten , die de
'verrottiiigeJjjn yader en de Tiwrmen fijn moeder enjhflcr 3

noemen kan? wie fal fichonmatelick verheften in voor-

fpoet vantijdelickefaecken, dicinlljngemoet en op lijn

tonge draeght het gene dat alle foodanige winderige

geelten kan worden toegepaft , + > ; a?rneerfijn hooghte al-

reede tot xen den hemel rcyckte, enfijn hooft tot aen de icolc-

ken raeckte , fioo fial hy ten lefien om-komen als een dreck

,

dat degene yan die hy is aen^cfien , fnllen feggen l^aer is hy ?

wie fal op rijckdom of tijdelicke have fich verlaten , die

geduerigh in fijn oore hoort klincken de ftemme tot hem
leggende , ^ D cfie nacht fial ulee (iels van ti geeyfi ivirdcn,

€n Ipiensfi.il hetfijn dat ghy bercyt hebt ? wie eyntelick fal

der trots konnen wefeji op fij n geleertheyt , wijshey t ofte

ervarenthcyt; diens gemoethern opentlick bctuyghtdat

hy in alle fijne wetenfchap niet eens en weet '^ Hoc "jccl

fijne dagen -leefen fuUen ? wat fal ick meer feggen, gunfti-

ge Lefet ? debedcnckingedes doodts is juyftgelijck een

bculinck-priem daer mede de winderige dermen maer
eensgeprickcltfijnde, dadclick flincken , die anderfins

lichcclick berften foiiden van opgeblafentheydt. 't Is,

fegh ick, een algemeynen toom om alderley gebreken in

dwang te houden, en daeiomfeydebyrach wel te rech-

te ,
'' gedenckt aen u eynde en qjjy en fult nimmermeer quaet

doen. Dan veel menfchen oordeelen dat dit altemael op
de oude lieden beter paft. en dat men de bloeyende jeugt

hier mede niet onruftigh ofte onluftigh. en behoort te

maecken : Maer daer tegen is in bedencken te nemen

,

* Dat het een kofielick ding is eenen manne dat hy hetjock in

fijner jeught drage. Vult ons vroegh met uwe genade
(feyde Moyfes) foo willen wy roemen en vrohck fijn on-

fe leefdagen. 't Is meer als kcnnelick, dat 'er op de daecken

hoy -^ajl '/ -vpelck verdorret eer het rijp Tvort.

Hoe dickmaelpluckt een Hoye/üer

Een bloem
i een loof, eenjeughdigh krttyt,

Met dat het bot , en eer hetfchier

Een loeynigh uyt der aerdcnfi>ruyt ?

hoe yeel van dat in hoven groeyt

Ofbuyten aen der heyden -v^fiy

Wort eyen dan lva7ineer het bloeyt

Offmnt ofneufe toegepaft ?

Is 'et niet alfoo dat ' dedoot tot onfe venfieren dickmals

in yalt ? en in de Paleyfen koomt de kinderen te verloorgen

op de Jfiifcken, en de jongelingen op derfiraten? En dat'cr

veele fijn ^°die afgefcheurt li>orden als een ontydige druyye

njan den T»ijnfiock , en gelijck een oly-boom fijn bloeme af-

Tterpt ?

*/ Bloemtje dat ick gificr fagh ,

Met een aengenamen Uch^

Ceefiigh komen aen den dagh ,

K^ls een percl van den hof,

Leyt eylacen ! leyt te hans

Sondcr leven , fonder glans ,

Onbequaem tot tuyl ofkrans

,

Leyt gevallen in het jlof.

'Hiob 13.1^.
* Jm^nres natura nafcimttr , parts mormm: Stnee.

3 Hiob 17. 14. 4. Hiob lo. s Liic i»- io. C Iliob }8. II.

7 Syrach 7. 40. * Icrcm. klacghl. 3. »7- P'»''" 90. H-
9 Jci. 37. 17. Jerem. 5. 10. 10 Iljob 15. 31

Het is gewiflclick een gants dwacs voornemen foo
vergetelickof vcrmetelick te wefen over bet bedencken
desdoors, ' dat iemant fijn boetveerdigheydtuytfoude
willen ftellen tot het vijftighfte of 't feftighftc )acr iïjns

ouderdoms, en mitfdienfijnleven eerft alsbcginncnop
de hooghte , daer het veel duy fendcn niet roe en hebben
kennen brengen. Leert ons de dagelijckfche cr\ arcnt-

heydrniet.datoockdematighfteontrenthar^nlijlxf cht

weldickmaelfieck worden- -dat de ftcrckfte welde uc-
ring krijgen!" dat de onfchuldi^hfte oock wel 1 ijdcn moe-
ten ? en die fekerft meynen te fitten wel verftoort en ver-

moort worden? Gewiflelijck, een Schipper die 't feyl

gaende niet eens en denckt dat'cr onweder rijfcn kan,

lact dickmael hetancker aen lantjcn den kabel op folder,

en als het 'er dan op aen koomt dat men ftnjc ken moer,
foo en is'er niet voor oogen als fcherpe harde fteenrotfen

en klippen, en dien volgende een gewifle fchip-breucke.
't Is daerom de jonckheyt en alle foorten van menfchen
aen te raden, datfe rijden (foomenfeyt) metommeficn,
blijde fijn met beven, 5 ende met Jofcph van Arimatha'a
+ een graf maecken in haren luft-hof 't Is enckele uyt-

finnigheyt eenigen, oock den minften tijt.te willen leven

anders dan gelijck men getrooft is te fterven. ^

Dan genomen al fchoondac iemant dcfenootwendi-
ge oefFeninge met een vleerciieiicke geruftigheyt geheel
konde over fetten tot aen fijnen grijfcn ouderdom toe,

( het we'ick doch ganis forghlick en vol gevaers is
;
) foo

dient niettemin bedacht hoc veel wcghs dat iemant kan
afleggen , die noyt ftilen ftaet -, Onfe t ijt, en in de tijt on-
fe jeught , is (helder als een looper , ja geleek een Ar. nt die

terjpiffe vlteght; ^ gelijk een fchaduwe die vlucht.en niet

en blijft} gelijck een damp, die weynigh tijts gefien wort,

en daer na yergaet> gelijck het water uytloopt van deZee,
"^ en gelijck als regen in der aerden drincktj wy worden
wegh-gevoert gelijck de wint de fpinnewebben voort
drijft; gelijck een ftroom daer henen vaert; gelijck een
wint die niet weder en koomt -, onfe dagen vliegen als een

gefchoten pijl ; en nae de haeft-verdwijnende jtughtf(X>

gevoelt men fich terftont ongcvoelicker wijfe bekropen
van den traegen ouderdom, en het I dan is 'et al vergaen

dat verm.aeckelick fcheen , en daer en blijft niet anders

over als een verdrictigh na gepeys en een pijnelick wroc-

gen over de voorigebefmettinge,dewijlehetonmogelik

is dat 'er iet foets overigh fy in den ouderdom , als er niet

goets voor en is gegaen in der jeught. het langftc leven

IS gants kort, hetfoetfte heeft fijn bitter, het blijdfte en is

noyt fonder droefheyt : en daerom is het ten hooghftcn

geraden de waere fterf-kunftmet ernft te bctrachten,en

de bcdenckinge des doodts lich t'eenemael gemeenfaeni

te maecken , ten aenfien beyde van Jonck en Out : de

Jonge lieden dienen hier toe vlijtelick acngemaent, ge-

lijck wy by defen geerne deden. De Oude vinden duy-

fent leflbn in haer eygcn felfs, in haere fwackheden, in de

kerck-hof-bloemen (ick fegge de grijfehayren) die haer

op het hooft en in den baerdt waften, elck van de welcke

hunvoor eenprcdicatiekanverftreckenomhaerhuys te

bercyden voorhare erfgenamen, hare lichamen voor den

buyckder aerden, en hare fielen voor het oordeel Godrs.

Indien

' g^.f tam flulta mortalitatis ohlivio in qiihnfuagejïmum aut ftx.ige/ïmrtm at"

nmn dijj'errejmia eonjtlia,& indi vette vitam 'mehoare qtiè patici c.imper.iuxeru)it,

Senec. de Brevit. vita. ,

^hivad'it tempera^ijp.rnos viorbtift valijijjimos phthyjii, innecenti^jnsspenai
picurijjimos tumulttu. Sentca.

3 Pfalm ï. 1 1. 4 Mare. ly. 46. Luc. ij. 50.

S Lege cir relege omniumfcrifta , nihil htrrihiliM inven'tes , quam hommem ih O
Jlatu vivere, in qtii non audeat mtri , Augujiin.

6 Hiob 9. 15. Pfalm loi.ii. Jacob.4. 14.

7 Hiob 14. 7, Hiob 14. II. ï Samiiel. 14. 14. Pfalm 90. 5. Pfalm 78. 3^
Sap. 5. u.
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Iniiefije tvorf vun hayre arijs

,

Van leden fiMck , vxnfinnen yijs ,

En vraeghje my Tt>at dit beduyt i

Ickfegge , Tfort ten Icfien Ivijs

,

iVantJiet ' de Doot kont als een ijs

,

Dte fcnt h.ier hoden voren uyt.

Eenige menfchen hoerende een Rave op of ontrent

hethuyskraflen, of Tiende een hont ineenigh deel van

het fehe ccnkuyl graven, nemen dacr iiyr een inbeel-

dinge als of 'er lorcs iemant fterven foudej vvy mey-

nen dat foodanige op-merckingcn te laten lijn aen by-

geloovige menfchen, en niettemin datmen nietby hor-

ten- en fejfame invallen ; maer in een ftil en befet gemoet

onfe ilerfïelickheydt geftadelick behoort voor oogen te

hebben , oock fchoon men geenderhande vcor-fpoken

gewaer en wort. 't Is mis-verftant'foo daer iemant meynt

datmentefchepe alleen debreette van cenigc duymen
van de doot veri'cheyden is, ' daer is waerlick in alle

plaetfen, waer het oock fijn niagh , maer een klcyne tuf-

Ichen-wydde van ons tot de door. Veel gaet'er fapen in

de welcke flaep en doot te famen eens worden, 't Is

daerom dienlhgh , foo mcnigi mael als men fich rotfla-

pen nederleyt, tedcncken; Hoe licht kan het gebeuren

dat ick noy t weder en foude opftaen .' ^ Als men epftaetj

hoe licht kan het wefendat ick nier weder en foude fla-

pen gaen ? Als men uyt gaetjhoe ras waer 'et gekomen
dat ick niet wederom en foude tehuys keeren ? 3 Als men
t'huyskoomt, hoe veerdigh kan het vallen dat ick noyt

meer en foude uyt-gaen r in 't korte, de doot ftaet ons op
alle plaetfen te wachten , dewijle fy op alle plaetfen ons

kan bef^iringen i En'tisdaerom een yder goetChriften

geraden een ftervende leven te leyden , en met den Apo-
ftel te feggen , lek (lerve alle d.iegh ;

't- voorfeker houden-

de dat hoe iemant meer fich felven fterft , hoe hy meer
Gode begint te leven, tot vorderinge van 't welcke on-

der andere dienftigh wort geoordeelt veel fich te laten

vinden ter plaetfen daer iemant fieck ofte in doots noot

is liggende, fonderhnge indien de fiecke getuygenifle

heeft van Godfahgheyt des levens > want behalven veel-

derley voordeelen, die daer te rapen fijn, foo van krach-

tige vermaninge, als van grondige vertrooftinge -, foo

wort de fterf-kunft daer in haer eygen wefen krachtelick

geoefFent, en door een levendigh exempel de fielewerc-

kehck in-gefcherpt.

Dan iemant fal miflchien hier tegen inbrengen , dat

het al te verdrietigh is ( fonderlinge voor deJonckhey t

)

met foo een levendige doot-vreefe geftadelick fwanger

te gaen: ^

^^Itijts 'voor de doot te beven

Is z'oorlvaer een droevigh leven
j

Noyt en heeft hy blydett geefi

,

Dte het grafgeduerigh i'reefi.

Maer daer tegens is te letten, dat vv riet min voeren
hebben als dejonge Helen mer een geüuer igtn p. aem \ an

doorfciirick in onrufte te houden ; ons oogliir.'. rxl if ge-

heelanders) wy weteninhettegfndcelda'^deitc'* i-un-

fte, krachtelick en Chriftelickgec.effentfjnde n.ral-

leenlick die angllige vreefe des doots machtigh is wtgh

' Zrras Jt inna'vig.itione tavtiim exifiimts minimum e/fe t^tio i merte "vltr. di-

Jitcitur, inomni loco teqiti tenue intervalium eft , ecce hic ultiymu Hes ut »("; /Tr,

frtpeab ultimo eji. Senecit.

'Miilti fint dormiverunt y éf obdormivenmt ;
©• mors Jómno continuata eft,

Seneca.

3 Die dormiturotpotes non e:<pergifci ; die experricio,poie< von amplius dormire ;

i\e txeunti , potts non ampliut rtvtrli; die revertenti , potesiion ampl'tut exire,

Seneca EpiJ}. 49.

4 iCotint. 15. Jt.

/^ mortna mttuit, jutd vnit firdit id ipfim. Cat».
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te drijven ; maer felfs een trooftclicke vermaeckelick»

heyt eyndelick in onfe herten te konnen uyt-wcrcken.
Wilje hier toe een feker behulp-niiddel, gunftige Lefei",

en dat met korte woorden > Doet hier, gelijck de kinde-
ren met de Byen handelen alfle met de felve fpelen wil=

Icn, fytreckenfeeerft den angel uyt,endaernaercnheb-
benfcr niet als vermaeck Aan, hoe feer fy met de felve

oock fuckelen en lollen. Deprjckel des doots ü de fonde j
^

ontbloot haermaeralleenvandat wapen j het gevaer,en
met eenen de fchrick, fal ophouden.

Ghy , die u fiek Ivilt béreyden ''

Om ivel-gemoet ya» hier tefcheydcn,

Koom, hoert doch hoe men trooft yerlvèrft ^

Doodt uTi>e jonden eerjefierft.

Gewiflelick indien ghy door Godes genade ^ dit eens
te boven kont geraccken,'t is feker dat her dorre geraem-
te van het dootehck wefen (waer voor oock de alder-

ftourfte dickmaels fchricken) u met der tijt niet onvrien-

deiickerfal invallen als een vers-opengaenderoleinden
morgen-dauw. hier toe te mogen geraecken , en dat op
ware, en geen bedriegelicke gronden, en is gewiflelick

de minfte vrucht niet van een Chriftelickleven.De wegh
hier toe leydende en is nergens te vinden , als by de-n ge-
nen die daer gefeyt heeft, lek kendeivegh^deioaerheyt en
het hven ; 't welck niet anders te feggen en is als , wilje

niet dwaelen } Ick ben de wegh. wilje met bedrogen
worden? Ick ben de waerheyt. wilje niet fterven? lek
ben het le\'en. ghy en hebt niet te gaen als tot my ; ner-

gens , als door my. En waer is doch dat ons defe wegh
geopenbaert wort anders , als daer hy felve toept, koomt
al tot my die belaft en beladenfijt , en ick fal ti -verqtücken ?

dat is. infijnheyligh woort, in fich hebbende de kracht
der fahghey t allen die het gelooven. 't En kan niet, 't en
kan niet gefchieden (feyt'ereenOutvader) datiemanc
fonder vrucht henen gae die fijn werck maeckt van de
heylige Schriftuere met aendacht en geduerigheyt tele-

fen. Gods woort te weten is een krachtighfbol-werck te-

gen de invallen der fonde > van het felve onbewuft te we-
fen is een fteylen afganck ten verderve. Wie ftaegh by
God foeckt te wefen, dat hy veel bidde, en dickmaellee-

fe 5
: in 't bidden fpreken wy totGod , in 't lefen fpreeckt

God tot ons. geTi-ent u dan met God (gelijck Job '° feyt)

en hebt vrede , daer fal u veel i^oets uyt komen, ontfangt

de Ieere uytfijnen monde, en leght fijn redenen of in tihcr-

te. Maer om neerftelick acht te nemen en te beproeven
wat by ons in den wegh der Godfaligheyt dagehcx wert

gevordertj foo is by alle Godfalige altijt goet geoordeelt

dagelicx een neerftigh onderfocck te doen van ons ge-

heel bedrijf van dien dage, cm te letten ofmen van de
menfchen komende niet minder menfche is geworden,
ten eynde om alfoo in fijn kamer wederom te vinden heÉ

gene miflchien daer buyten is verloren.

<^ls ghy d.es avontsfijt gelegen

In w^en leger , foo men flagh

,

Al eer de vaeck koomt netr-iefegen >

Soo gaet al-voren oycr'-^ege-n

Dtjn handel van den gantfchen dagh

:

* iCorint. 15. 56.

7 Wc e-tra murt-ji diem prajla, mor'ianttir ante te vhin; velS/neca dixit Epifi. tji

i 7.gofum "jia , tiertM-, ^ v:ta, errare nonvu ? ego fUm -jta,faUi nonvisf

eg} fur.-: 've-Kis, mui vo;i -vis ? egojujn -v'ta, non eft quó easnij!ad me, von eft qnh

e^iS 7ii/l per 7,.e. ^iigU'tin. Mattli. 1 1. 28. Fieri nin poteft , non potef} , inquam,

fcri,V' cfuix finefruciu decedat qui affidiia attentaqueScripturarum Icliionefriii--

tur. magn* adverfm peccatum mitnitio eft Stripturarum lellio . magvun prfcipi-^

tinm , profundum hnrathrmn Scripturaram ignoratio. mugnafalf.tif perditio dé

divinis legibttt nihil fcire- hoc harefes peperit , ea vitam corruptam invexit i hte

furfum dsorfum mifcuit omni*. Chryfoft. hom. 3. de Lazaro.

9 <?« vuhjemper cum Deo efe, debet frequenter orare& leg«re,nam cum tta-

mtn, noi cum Deo loquimur ; cum vero legimui, Dem nohfcunt.

«o üiobii. II. 11.

V ^ Mef
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Light fonder reden, fonder krdcht,

Soo doet ugAnfchen boefem open ,

En Uet ujpreken, duchten^ hopen ,

Eens op deMfeegh-fchxelfijngebrxcht.

Hitr is my eenigh Stoort ontvlogen

,

Eer ui: hetfelve recht beducht >

Daer ben ick ytn mijn oogh bedrogen j

En ginder Teas ick tpegh-getogen

Door enckel lock'des yan de prxcht*

Hier heb ick dingen 4k<-geUten j

Dat my nu boven maten reuivt j

En daer foo liet ick my bepraten

Om dit te lieven , gint te haten

Dat yry albeter dientgefchouset.

Hierquam my Jivarte nijt befioken ,

Daer grillen die ick met en ken j

Hier heeft myfoet gedult ontbroken >

Daer heb ick alte trots gefproken ;

t^Fy ! dat tck nochfoo iveerelts ben :

t^Fy ! dat ick my foo laet beroeren

Om, tck en tvect niet loat, vyfe-yaes i

fFy! dat ick myfoe Uet yervoeren,

Daer ick m^n geefi behoor tefnoeren ;

Mijnfiele, iveejl met meer foo divaes.

My voeght eenjlaegh, endeftighfirijden,

DeTfiJl ick ben een chrifien-menfch;

My pafi verdragen^ dulden, lijden

,

My pafi defanden aftefnijden y

OGod,datismijnsherteni»enfch:

Nu VaderyT»ilt my doch vergeven

Al voat ick heden heb mifdaen

,

En danfoojont my daer beneven

,

Dat ick door al mijn vorder leyen

,

In dijnen leegh maghfeker gaen.

Des morgens als defachte viereken
Van ulve nacht-rufi fijn ontdaen ,

Met dat u geefi begint te ivercken ,

Soo geeft ufiracx om aen te mereken

K^lUfatu God heeft goets gedaen :

K>él eer tot u beroep te treden ,

Eer ghy u elders in yermengt ,

Soofireckt tot Goduganfche leden ,

En maeckt datghy u vroegh-gebeden

Hem tot eenfoeten offer brengt :

JONGE LIEDEN.
Cact neemt dan voor in u <redachten ,

Oock voor den eerfien jonne-fchtjn ,

Op al u doen te -gillen achten
,

En oock voor fchijn van quaet te machten ,

Soo Tftl u God genadighfijn.

Het welcke indien \vy alfoo met een goet gemoct , in

de vreefe des Heeren, ernftelick betrachten, foo konncn
wy voorfeker houden dat Godt onfen gebreckelicken

dienft, foo die anders oprecht is , in genaden fal aenfien j

gelijck ons mede niet en kan miflen , of wy en fuUcn, foo

doende, uyteen fedige en welgeregelde jeught (foo ons

Godt het leven fpaert) toteenftillenengewilligen ou-

derdom foetelick over gaen , en , onfes affcheydens tot

allerftont en plaetfengetrooft lijnde, dentijtonfer ver-

loflinge met gedult inwachten -, vaftelicken vertrouwen-

de dat ons geene maniere van fterven quaet ofte hinder-

lick en kan wefen , dewijle dat'er een goet leven is voor-

gegaen ;
' dien volgende niet anders voortaen hopende

of verwachtende , als des levens fat wefende, in goeden

vrede verfamelt te worden tot de vaderen, ^^///f^ de gar-

ven tngeveert -gorden te rechter ttjt ^ , wy al te famenen

elck in 't byfonder dagelicx met oprechten gemolde
voor onfen God mogen dencken en fpreken

:

Het gaemy nugelijck het ivil,

ofhart, offacht, ofluoeft, of(iil-^
Het gae my foo gelijck het magh ,

Gelijck het hier op aerdenplagh^

Het gae my fhuys en over al

Gelijck het God belieyen fal\

In hem alleen hen ick gerufi

,

Daer is mijn hoop en herten-lufi >

Des T»at'deganfche iveerelt heeft ,

iVat vreught dat goety ofeere geeft

;

Wat oyt het leacker ooge fiet ,

En treekt voortaen mijnfiele niet-f

Ick loenfche tot een volgeluck

,

Ick li>enfche maer een eenighfiuck ,

Ick T^enfche met een reyngemoet ,

Gefuyvert in des Heeren bloet ,

Ick Tvenfche met eenfiillen geefi y

Dtefieckte, dooty noch helle vreefl,

Tefcheyden uyt ditjammer-dal
-^

Enfiet ! daerfijn mijn ypenfchen al.

• NuOamcrsmala,tjHam hnavita fr^tcejjït- Erafin.

»Hiobi5. 18.
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VIERDE en lelie DEEL
van 't

'^

CHRISTELICK HUYS-WYF,
Vertoont in de geftalte , eerft Van bedaeghdc

HUYS-MOEDER, endaernavan WEDUWE.

f

Hier vergeleken met den WINTER.

T"\E ftret}ge -sinter naeckt^" rijt^ hangt aen de hoornen ,

De yorjl Vcrjlint het groenden bint defnelleflroomen j

Menjïet, gelijck hetjchljnt, geen leven in het kruyt
,

D-iCr komt nochtans een dagy^amieerh. t -^ocderjpruyt.

'§ E gulde Sonne daelt j ick fie de groene jaren

,

lek fie de frifle jcugt allenskens henen varen

,

Ick fie 'ken weet niet wat, ick fie in u gelaet

Dat,niet gelijk het fou,en als te voren, ftaet.

Wat is van onfe jeught, en van het ganfche leven

!

Het is, gelijck een ftroom, in haeften wegh gedreven ,

Het IS gelijck een boom, die neder is gevelt

,

Het isgelijck een droom, die krancke finnen quelt

:

Van alle weerelts vreught, van alle blyde nachten

Enbljjfr niet aen den menfch, als droeve na-sedachtens

Het eenigh, dat de fiel in dit geval verblij t

,

Dat is een foet gepeys van wel-befteden rijt.

Al wat het wacker oogh bereyckt aen alle fyden

,

Dat wij ft de menfchen aen wat eenmael ftaet te lydcn

}

God laet ons alle daegh, als in het kleyne, fien

Wat eens te fijner tijt de weerelt lal gefchiên.

De bloemen in dt n hof en alle groene kruydcn
Sijn boecken voor het volck, fijn leffen aen de liiyden

,

Soo hae ft de winter naeckt, de velden worden bloot,

Men fiet in alle ding gelijck een volle doot

:

AVat in den groenen Mey de boften plach te eieren

,

Dat fiet men in den Herfft met alle winden fwicren

,

Het loof rij ft van het hout , de groente van den c^ ijck

,

Een roofe, wort een rif; een boom, een ftaendthjck:

Het licht, des weerelts oogh, dat wy de fanne noemen

,

De vader van het kru) tj de voed er van de bloemen

,

Siet hier den ouden tijtj de koude "^inter-dagen ,

Verjcheyden y>an de jeughtj en Van de fomer-vlagen

:

Hier is geen ander raet, als dat de hinnc-kracht

Een beter lente-tijt, een nieuscen fomer scacht,

Soo haeft den avont naeckt, bereyt fich tot den val §

En wijft ons alle daegh wat eens gebeuren fal.

Befiet ons eygen felfs ; na twcemael negen uuren

En kan dit kranck geftel niet fonder flapen dueren

,

De menfch die waer een block , een fteen , een houten

Ten waereen kleyne lugt die in de neufe fpcelti(bcelr.

Het lijf, de fware klomp, is in het bed gelegen

,

Geen oogh, geen ander lid,en fiet men dan bewegen;

Het loopen heeft gedaen, het woelen is geftilr

,

Siet I wat de bleecke doot van uwen flaep verfchilt.'

A\ dit toont aen het volck dat alle dingen hellen

,

En van den eerften af fich om te vallen ftellcn

,

Dat alle weerelts glans is uytter-maten kort

,

Ja dat de weerelt felfs ten leftien neder-ftort

:

,,Daer woont een ftil bederf in alle fr ifte leden

,

„ In alle fchoon gebouw, in alle vafte fteden

,

,, In alle rijcken felfs : de doot befluyt 'et al

,, Dat was, dat heden is, dat eenmael komen fal :

„Met moet ten ondergang, het moet ten eynde komen i

,, Al w at te fijner tijt begin fel heeft genomen,

„Eenmaeght, een jonge vrou, en alle fchoón gewas i

„Gaet even fijnen gang,gelijck het nietigh gras

:

W'at kan de fnelle tijt niet eenmael over-heeren ?

En door een ftil geknaegh ren leften omme-keeren ?

Hy gaet een ftaegen tret, en, fonder groot geluyt.

Eet door het vinnigh ftael, en holt de rotfen uyt

;

Hy
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Hy druckt een harders Stel, liy ruckt palley fen onder

,

Hy toont in fijn beley t meer krachten als een donder

,

Meer als het felfaem vyer dat uy t den hemel berft

,

AVanneer een ftrijdigh vocht is tegen een geperlt

:

Want als den blixem raeft met lijn gcrackte ftralen

,

Hy treft een harde rots , en nier de lachte dalen >

Al wat maer eenighfins betpont een Toeten acrt

,

Dat is voor defen brant en hare kracht bcwaert -,

O E D E R.

Maer fiet ! de rouwe tijt vertreet oock teere rofen

,

Die m de (leden lijn, die op de velden blofen

;

Ach I fnfic maeghden lelfs : e^-laes ! het monfter eet

Het fchoonile dat men vint, het belle dat men weet.

Helene voor een tijt de pccrel van de Griecken

,

In wit gelijck de fnee, in blos gclijck de kriecken

,

Ging eenmael, nu bedaeght, ontrent een fpicgel flaen

,

En fprack hacr eygen felfs met droeve klachtcH acn

:

Eylaes ! wieben icknu ? en wie, eylaes I te voren ?

Al wat ick eenmael was, dat is in my verloren

,

lek foecke wat ick magh, ick foecke met verdriet

,

Maer dat ick ben geweeft, en vind' ick éfter niet

:

Ick fie m ijn eygen beek hier in de kamer hangen

,

Met fchoon gekrinckelt hayr,en met gébloofde wangen,

Een beek dat mijne jeught ten nauften eens geleeck

,

Eer Paris over zee naer onfe kiiften weeck:

Maer als ick mijn gelaet nu eenmael gae bekijcken

,

En wil het met 'et beek in allen vergchjcken . a

Soo word ickongefint, en dat van enckel fpijt

,

Het fchijnt datmy een fweert tot in de ficle fnij t

:

Is 't niet een felfaem ding ? daer is eén ruymer leven

Aen menighdom gewas, aen menigh beeft gegeven -,

Befiet den harden Pijn, den Ceder en de Maft

,

Befiet den Qiialfter-boom (/-) die fonder eynde waft.

Bellet den wilden Olm ten hooghften opgedreven

,

Befiet den fteylen Efch tot aen den hemel fweven

,

Bellet hoe Dennen-hout tot in de lucht belent

,

En datgeenEyck en fterft die haren planter kent

:

Treet vorder in het wout, en let op alle dieren

Die fris en onvermoey t ontrent de bollen fwieren :

De Krayen in de lucht, de Harten op het velt

,

Die hebben menighmael tot hondertjaergetelt: c

a Hft rechtgeèriiyek vandt afieeldmge der fcl>ti>fitr ImckvroitvMen.kanvefen
cm in den ouderdom hare voorige gedaetite met de jege>np«ordigt dttr behulp van
den Jpiegel te mogen vergelijeken , tm daer uyt hare dagen te Leren teüen en rvijs te

morden. Socrates verjnaendt de jeugh: haer dickmael in denjfiegel te hepen , niet

cm een hayrtjen uyt de -vvjn-brauwen ofte de» baert te fliiyl'en, maer of dat ieder

tenfijn eygengedaente mochtt kennen ; teneyndedat iemant,fchoonfijnde van buy-

ten, oock de inwendigefchoonheys,tt4Pie!ick de de:<ght,mogh:e betrachten i mts-

maeckt fijnde , fijne aengehorene ongeftalte met innerlicke 'uolmaèckthtden meghte
•vergelden.

b Siet van den S^lfier-botm, in 't Latijn Onitis genaemt , iian den Olm,
ylmas , vandenEJih, Fraximu gefeyt, van den Demie-htomy Piceagenaewt, en

ijande Uttgduer^heyt,mitsgaders hoogen vvajdam der J'tlvtr Plm.lib.l6. caf. lo.

en Dodon<tum infijn Kruyt-beecl' tib. 39.

Dén Raven, leclick dier, en hare fwarte veeren

En konnen boven dat geen duyfent jaren deeren

;

De Phoenix.foo het fchijnt,heeft noch een vafter ftant,

Ja leeft tot dat hy felfs lijn eygen leden brant.

Wat gaet de goden aen ? waerom de befte gaven

Gefchoncken aen het hout, of aen den fwarten raven ?

Waerom een harden Pijn bewaert tot onfcn fpijt ?

Waerom het vluchtigh Hart niet vluchtigh uyter tij t ?

Waerom een fchoone vrou, waerom de kloecke mannen
Soo haeftigh in het graf, en uyter tij t gebannen ?

Waerom doch is demenfch fo veerdigh uyt-gebloeyt,

Daerick en weet niet wat foo lange jaren groeyt ?

Waerom een frilTe maeght, het cicrfel aller faecken

Van dat 'er eertijts was, of dat 'er is te maecken

,

Waerom haer blyde verw, haer oogh en roode mont
Geen langerdagh verleent.geen meerder tijt gejont?

Ick ben noch heden niet tot tachtigh jaergekomen

,

En my is alle glans alrcede weghgenomen -,

Siet! wat een kleyne tijt mijn krachten heeft gevelt,

Mijn geeften uyt geteert^mijn luyftcr af-gepelt:

Ben ick,ellendigh wijf! foo menighmael geprefcn ?

En voor de fchoonfte vrou met vingers aengew efen ?

Ben ick het, die het volck als voor een wonder fagh

Soo haeft ick buyten quam, of in de venfterlagh ?

Ach ! is om defe romp foo menigh fweert geflepen ?

Soo menigh fchicht gewet? foo menigh hondcrt fchepen

Gedreven over zee ? foo menigh dapper held

Gevallen in den krijgh, gellagen in het veld ?

Is om dit fnoodc lijf foo lange tijt van jaren

Gefmoort in enckel bloet ? foo menigh duyfent fcharen

Verflonden door het ftael? isomdkfnoodeJijf

De wecrclf tegen een gevallen in gekijf?

c Cp het lang leven van fontmige gedierten , fiet het E^igramrr.a, juoj firgilit

iidfcTibitHT, dt ^£saiiitu animaliian-^ f

Ben
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Ben ick, vergeten menfch, tot twee verfcheyde rey fen

,

Ben ick ontlchaeckt geweeftrwie fou het konncn pey fen?

. Ben ick 'er oorfaeck van, dat Xanthus is bevleckt ?

Dat Xanthus over al met doeden is bedeckt ?

ïsTroy'om mijnent wil, met al haergukiefaelen»

IsTroy'om mijnent wil, met al de naefte palen

,

Isl'roy'om mijnent wil gewonnen door het Peert?

IsTroy' om mijnent wil gevallen door het i'weert?

Achlwaer is dan de glans die hondert duyfent nienlchen.

Die al wat oogen had mijn liefde dcde wcnfchen ?

Ach ! waer is nu ter tijt, ach w aer is nu de glans

,

Een vreught en hcrte-luft van alle frifle mans ?

Ach 1 waer is nu de mont die Paris heeft bewogen ?

En van de Nymphen felfs met krachten afgetogen ?

Ach! waerisnutertij-t, ach! waerisnudemont

Die Princen heeft bekoort, en goden heefi gevv ont ?

Waer is mijn helder wit? waer is mijn aerdigh blofcn?

Waer lijn, tedeferuyr, waer fijn die fchooncrofen

Te voren om en om mijn roode mont gellieyt ?

Ay my ! de fnelle tijt die heefr'et al gemaeyt-

Mijn boefem, die wel eer plagh geeftigh op te (wellen

,

Hangt nu daer heen gefacktjgelijck als dorre vellen

:

Mijn mont en heeft voortaen niet eenen gaven taiit j

Maer ilaergelijck een dorp voordefenalgcbrant:

Mijn wangen lijn geploegt met hondert duyfent veuren,

Mijn voorhooft ongclien door rimpels en door fcheuren,

Mijn hant.mijn wankel hoofr.mijn gantfelicha; beefr,

IckheLbe (wateendruck!) mijn krachten overleeft.

Mijnhayr, dat my het lijf plach overal te decken

,

Dat laet my nu alleen een hooft vol kale plecken
^

Wat dient'ernoch geklaeghtrmijn leden fijn,(eylaes!)

Als tacken fonderloof, en freuyten fonder waes.

Ach ! daer een yder menfch voor defen vont behagen j

Dat geeft my nu alleen maer reden om te klagen

,

Ach I waerom noch gefien in dit verdrietigh glas ?

'k En wil niet, lbo ick ben ; 'k en kan niet, foo ick was.

Dus mocht het grilligh wij f, en diergelijcke vrouwen j

Haer ongerullen geell met klagen onderhouwen

,

Als fy den kalen herfft van haren ouden dagh

Met enckel herten-leet in haren fpiegel fagh:

Maer ghy, ó Chriften iieljdie in uytwendigheden

Van uwe broofe jeught, van u we fwacke leden
' Geen troeft ofhoop en ftelt.maer foeckteen betergoet

Datu tot meerder vreught den hemel open doet,

Ghy, in het tegendeel, of Ichoon de grijfe jaren

Met fwackheyt in het vlees haer komen openbaren

,

En noemt dat geé verdriet:waer toe hier droefgetreur?

U trooft is by der hant, u rufte voorde deur.

Men houd, wanneer de fwaen haer krachten nu begeven,
En datfe feker ftelt niet meer te konnen teven

,

Dat fy dan neder-lijght ontrent het dichte riet

,

Enlingt daer, eerfe fterft, een geeftigh vreughde-liet

:

Dieom cenkleynen loon moet ganfchc dagen hygen

,

Siet met een vrolick hert de fonne neder-fygen

;

Een ackerman verheught, als hy het rijpe graen

Heeft uyt het open velt en in de fchuer gedaen

;

\ Een vrouw die fwangergaet,en kan haer niet bedaren

,
Tot dat de thiende macnt haer vordert om te baren >

Vv^'ie grooten handel drijft aen dccs of geren hoeck

,

Die wenft voor alle ding te fluyten lijnen b. )cck

:

i
Wanneer de fchipper naeckt fijn vaderlantfchc kuften

,

Hy fpoet hem des te meer,om eens te mogen ruften j

De voerman isgeneyght fijn peerden uyt te fiacn -,

De moede looper hijght nae 't eynde van de baen

:

Wat wil ons ydel hert geduerigh blijven varen,

En fwieren in dendraey van defe woefte baren ?

),A\ at baet 'et dat de menfch tot oude dagen koöm t

,

,, Wanneer fijn bange fiel voor oude dagen Ichroomt :

Het is een droeve faeck, dat afgeleefde menfchcn

Om jonckheyt,nieuwen tijt,en verlTche leden wenfchcn ;

, , Wie met benautheyt lucht om fijn voorledenjeughr,

„Die mift noch in den geeft de gronden van de deugt.

Ick bidde, wat ick mach ; gewent ü niet te klagen

Is och van den korten tijt, noch van de fnelle dagen

,

Noch van dat u het hayr is wit ge'ijck het vlas

,

Maer lucht dat u het lijf eens jonck en dertel was.

Al wort ulichaem (\vack,krom, mager, ingetogen

,

Bouvalligh, ongcfien, ter aerden neêr-gebogen ,
•

Al fijn u voeren traegh, u kele fonder fmacck

,

U beenen fonder mergh,u tonge fonder fpracck

,

U wangen fonder blos, u kibben Icnder tanden

,

U voor-hooft diep'geploegtjalsnieu-gtbraecktelandenj

U kloeckemaege l\v:ick u blydefinncn,vijs;

U roode lippen. bLuu . u blonde vlechten, grijsj

O ! daer het jnnigh deel bevonden is te waflen

,

Daer is men niet gewoon op dit verlies te pallen

;

Ghy^aciKÏietlichaemniet, a1smaerdcfielegroeyt>

Ghy, acht geen koude lucht, als maer de liefde gloeyt'

„De geeil> door Godes hant de mtnfcheningefchreven

„Wort uyt de fwackheyt felfs ten hemel opgedreven ;

„O gunfte van den Heer ! ó krachtigh wonder-werckl

„Wanneer het lichaem fwakt.dan wort de fiele fterck.

't Is waer, dat beeften felfs de menfchcn over-kven.

En met een langer jeught in alle velden fweven j

't Is waer, dat in het wout veel oudeboomeh ftaeri

,

Maer als haer val genaeckt, dan is het al gedaen j

Dan is haer wefen uyt, en, die lbo luftigh fchenen

,

Verdwijnen uy t hetoogh, gaen in het duy fter henen

,

En liggen alle tijt begraven in der nacht

,

Soo dat haer lange jeught niet eens en wort gedacht.

Maer fchoon dat aen de menfch is korte tijt gegeven

,

Hy fal geduerigh fijn, en fonder eynde leven -,

Want als het aerdfche deel genacckt fijn eerfte ftof,

Soo bloeyt de reyne fiel in Gcdes eeuwigh Hof>

Dan is 't dat eerft de vreught, die noy t en is begrepen

,

Na druk,en tegenfpoetjna duyfent harde nepen, (koomt?

Haer glans, en hooghften wenfch, haer volle maet be-

Wat dient,ó Chrifté hcrt,wat dient'er da gefchroomt?

Gaet treckt dan u gemcet van aertfchc beufel-faecken

,

Die noy t geruften geeft en fuUen konnen maecken -,

Het is maer enckel fchijn al wat het vlees befit

,

Ghy kent een beter vreught, en hebt een ander wit.

Die in het ftil geheym j de moeder van de vrouwen ,

Vermochte met het oogh ten vollen aen te fchouwen
De vrucht daer in gevorm t, en dat hy, even daer

,

En handen aen het kint, en voeten werr gewaer

,

Hy foude met 'er daet uyt dit geficht befluyten

,

En op een vaften gront het vonnis mogen uytten

,

Dat foo een edel ding is voor een ruymer locht

,

Engeenfinsuyt-geruft om daer te fijn gebocht j

Hy taft, als met 'er hant, dat eenmaeldefe leden

En verder fuUen gaen, en w yder fuUen treden,

Hy beek hem feker in dat foo een konftigh werck

Heeft vry een ander w it,een hooger oogh-gemerck.

Wie in fijn herte treet,en wecght fijn binne-krachten

,

Sijndefdghvoor-gepeys, fijn hooge na-gedachten j

En vint daer, hoe de geeli b^ylen fprongen doet

Tot in den hemel felfs, tot aen het hooghfle goet

,

En fiet daer, hoe de fiel one^ ndigh, fonder palen

,

Kiin fwieren in de lucht, en om de weerelt dwalen j;

Kan fwcmmen over zee, en uytter-maren ras

Keert weder daerfe wconr, en neder daerfe was

,

Die



Die kan van ftonden acn uyt defe fnelle veeren

Befliiyten met befchey t, en in der daet beweercn

Dat ibo een geeltigh ding, en foo ccn fncl bedrijf

Niet eciiwigh welen fal voordit ellendigh lijf,

Niet voor eenleemcnhuys, of dicrgelijcUe faecken,

Die yder is gew oon met handen aen te raeckcn

,

N iet voorde weerelt felfs die hare palen kent

,

Maer voor een grooter fael, een ruy mte fonder end >

Hy weet, dat lijn vernuft eens hoogeropgerefen,
Sal door gefwindc drift liem dienftigh konnen wefcn

,

Sal eens te lljner tijt gaen Itygen uyt de waen

,

t n met een vollen loop gaen fitten op de Maenj
Salbove n in de lucht, en boven alle woleken

,

f n boven alle vlees, en boven alle volcken

,

Ontfangen tot een loon het voor-recht van de Stad, *

Die in der menfchen breyn noy t recht en is gevat j

Dat IS een diepe trooft, die lielcn kan vermaken

,

Als iemant wort gcwacr iljn ingevalle kaken

,

Sijn ongevalhghlijf
; „ey : waerom doch gefucht ?

„Befwjjckt het aerdfche deel,wy ftygen in de lucht :

j,Wilt ons de fnelle tijt ineenigh deel begeven

,

,,Het is een kleyn verlies ; daer is een beter leven

,

„Daeriseeneeuwigh heyl. óEeuwighlhoogefaeckl
„Hce wijt is u begrijp 1 hoe wonder u vermaeck 1

O eeuwigh I diepe kokk, die niet en is te gronden
Noch by een kloecke pen, noch by geleerde monden

,

Noch by een geeftigh breyn, ó ecuwigh'groot beflagh,

Dat noy t een wackér oogh ten vollen over-fagh >

Schoon ganfch de weerelt-kloot beftont in water-baren

,

En dat 'er eenigh menfch, na hondert duyfent jaren

,

Tot foo een ruyme Zee eens toegetreden quam

,

En uyt het woerte diep maer eenen druppel nam

}

Het fou noch evenwel, na menigh duyfent eeuwen

,

Het fwemmen met 'er tijt benemen aen de meeuwen j

Het fou noch evenwel de gronden van den kolck
Ontblooten voor het oogh, en toonen aen het volck j

Maereeuw !gh is een Vack, een afgront fonder palen

,

Oncyndigh van begrijp, daer in de linnen dwalen

,

Daer in verloren valt, en niet ter v eerclt geit

Schoon iemant hondert jaer , of hondert duyfent telt.

O leert, mijn fiele, leert geduerigh overleggen

Wat eeuwigh wel te lijn, wat eeuwigh is te feggen

,

Wat eeuwigh al bevangt, wat eeuwigh al bedeckt

.

Wat eeuwig, eeuwigh is, w'aer eeuwigh henen ftreckt:

Bedenckt eens wat 'et fy by God te mogen wefen

,

Van alle blyfchap vol, van alle pijn genefen , b

Met alle goet begaeft, van alle quact bevrijt

,

Ontflagen van geklap, en boven alle nijti

Geen fieckte geen gevaer, geen vreefe, geen gebreken,

Gecnleugen,geenbedrogh, geenflimme tonge-fteken,

Geen doot, geen ongemak,gcen honger,geen gequel, c

Maer ftaegh, in alle ding, en fonder eynde wel

:

Volmaeckthey t in de ficl, gefontheyt aen de leden ,

En fchoonheyt voor het oogh, en volhey t in de reden, d
En liefde fonder haer,en onvcrmoeyde jeught

,

En God te mogen fien, de volhcyt aller vreught : e

AI wat de rijcke Zee, al wat de focte Itroomen

,

A l wat het luftigh velt, al wat de groene hoornen

,

B E D A E G H D E
Al wat de ganfche lucht eens gaf aen onfen noot

,

Al wat den hemel felfs oyt goot in onfen fchoot,

Dat fal de milde God in onfen geeft vervullen,

Als wy in hem alleen daer boven leven fullen , ƒ
Hy geell van onfen geeft, hy onfc ware kroon

,

Hy liel van onfe llcl, {g) hy onfe grootc loon ; h

Bedenckt een fchoonc ftad (/; die met als helle ftralen

Laet uyt het njck gebouw van hare poorten dalen

,

Een ftad, een hecrlick werck,gelijck'ernoyten was,

Een ftad van enckcl gout, gelijck een fuyver glas , i\

Een ftad, een fchoon juweel, daer klare beken vloeyen

Tot heyl van al het volck ; daer nutte vruchten groeycn

Ten goede van de fiel, (/} een ftad, een reyne ftad

,

Die in een 's menfchen hart noyt recht en is gevat.

Daer h een helle fon, die noyt en laet te fchijnen , m
Daer is een wonder licht,dat niet en fal verdwijnen , »

Daer is des Heeren Bruyt, daer is de ware min

,

Geenquaetenraeckt'eraen.geenvuylenkomt'erin. ff

O nieuw Jerufalem ! (f) hoe klaer lijn uwe ftraten I

Hoc reyn u borgery ! hoe fuyver alle vaten

!

Hoe lijn u gronden felfs met alle glans bekroont

,

Daer God in volle daet lijn eygen wefen toont ! (^

DaerGod in onfen geeft fal eeuwigh blijven leven

!

DaerGod met onfen geeft fal in der hooghten fweven

!

Daer God ons fpiegel is, ons klare fonnc-lchijn!

DaerGod in ware daet fal al in allen lijn

!

Och of ick ftygen mocht uyt defe laege poelen

!

Soo dat ick in den geeft geduerigh mochte voelen fl

Den voor-fmaeck van het heyl datbovenisbereytl

Een voor-fmaeck die de fiel in ware vreughden leyt

!

Och of ick alle tijt,met yver aengefteken

,

Mocht eeuwigh, lieve God! van uwe daden fpreken

,

Mocht fpreken alle tijt, niet als een nietigh menfch

,

N iet foo ick fpreken kan, maer als ick heden wenfch l

Och of ick fpreken mocht met hondert duyfent tongen,

Die met geen aerdfchen draf en waren ingedrongen

!

Och of ick fpreken mocht gelijck het u betaemt

,

Die Held, die Vrede-vorft en Wonder fljtgenaenit

!

Och of ick fpreken mocht gelijck de reyne fcharen

Die met een helle ftem, en met de gulde fnaren

V^erheften uwen roem, en melden uwen lof.

En roepen heyligh God, en laten nimmer of

!

Waerbenick mijn gemoct? mijn hert begint te vonckcn

Door ongewoonenbrant, mijn linnen worden dronckcHf

Mijn geeft is op de loop, mijn lofle reden holt

,

Mijn breyn dat bottelt uyt, mijn fiele fuyfebolr

:

Wie fal my , lieve God , van defe banden flaecken

,

Op dat ick even nu mijn Schepper moghtgenaecken ?

Wie fal mijn vluchtigh hert verheftcn in de locht.

Op dat ick heden noch den hemel raecken mocht ?

Ick fcheyde van het vleys,en defe fwacke leden;

Ick klimme tot het huys van aller eeuwigheden

,

Ick reycke naer het licht en na den hellen dagh

,

Daer noyt de bleecke doot haer pylen fchieten magh

:

Ick vliege buyten my, ick vliege van der eerden

,

Ick l^yge na de locht met ongetoomdc peerden

,

Ick lle beneden my wat al de weerelt doet

,

Ick fle hoe dat het volck hier in der aerde wroet,

a Te vetenhtt hurger-recht van het hcmtUche Urufalcm.,yoiem 'jr^dom ons ver-

l» (g
"

Itret^en is met -joor een grtote romnic^elts (gelijik de Hooft-nhin feytie van fijn
btir^er-ruht van Romen , ACtor. it.Ji. ) maer'jnit de» dierbaren bloede Chrijli,

iighde de volheyd: , en liiffitück vefcn tot uvoer

P«r
b l'lal. i(J. II. yoer a

Techicr-hant eeitvelick.

C Fuiiiiu diccre pojumusquidihi nonjit-, tjuim quodihijït. Augujt. deSymi- 1. J.
d Niltiotum in terra , ni'jil ignotnm in calo. res enim Virg fuut in mujido in-

vijïbrli, in mundo vi/ibili umira rerum. Herm.
e f'ijïo Dei bcatifica, fola ejlfummum Bumm. Augitfl. de Trinit. cap. i j.

f Non poteft fiimmus rerum cotiditor in Je non habere , qu/e rehtu a fe conditU

dedit (j:temiidmodum fol aflns. Hugolib.^. de anima cap. 15.

g Anima anima Dtus , Bern, h Gcncf. 15. i. i Apoc. 21. 1 1. ir.

k Apo«. II. verf 18. II. 1 Apoc. ii. i. m Apoc. 11. 13.

n Lmnen efl mnlirn Dei ; Deus lu?nen luminis. Plato.

oApoc. II. verC. 10. verf. 27.

pHeerlieke dmgen Jpreeckt men vana, ó ftadt Godes. Mil. S7. ;. Apoc. 11.

19.!}. (\l.ry fuüen htm Jivt gilijck hy is. 1 loli. j. i» i Cori.it. 15.18.

ïCorinc 3 i3. i Corint. }. 11.

Ick
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ïck fie de nieuwe Stad en hare poorten blincken

,

lek hoore door de lucht de reyneilemmen khncken j

lek lle een klare beeck, een kryllaUynen ftroom

,

lek lle het eeuwigh loof, den waren Leven-boom

,

Jck hoor' een groote Ichaer des Heeren daden fingen

,

Waer henen mij n vernuft ! ö wonder Ibete dingen

:

lek üe het reyne Lam,en fijn Geminde ftaen

,

O mocht ick, lieve God, ó mocht ick vorder gaen

!

Mijn liel is Noachs duyf,die niet en weet te ruften

,

Die noy t en heeft de macht te fetten hare luften

Tot datfe wederkeert van daerfe voortijts quam

,

Van daerfe was gereyft en haer beginfel nam.

Van hier dan weerelts vreughtjdie niet als boofe fmetten

En brengt ontrent de fiel, die alle vreught beletten

,

Of is 'er iemant bly, en dat in reyne tucht

,

Noch tijt het los vermaeck in hacften op de vlucht :

Wat hoor ick menighmael de blyde gaftcn klagen I

Hoe vcerdigh is de tjt : hoe vliegen onfe dagen

!

Het fchijnt dat eenigh fpook ons uyt de weerelt drijft,

, j't Is al maer water-verw wat niet geduerigh büjft.

Schoon iemant met een vrient fijn herte wil vermeyden,

Daer komt in korter ftont,daer komt een bitter fcheyden,

En hoe men blyder was, en foeter heeft gemak

,

Hoe dat het droef vertreck de vrienden fwaerder valt.

AflTuerus heeft het voick veel gunfte toe gedragen

,

Hy gaf een groote fecft van hondert tachtigh dagen

,

Die maeltyt evenwel, die blyfchap is gegaen ,.

j, Al wat de weerelt prij ft, en is maer enckel waen .'

Maer in des Heeren huys,daer foaveel duyfent fcharen

.Te famen fullen fijn, te famen fullen paren

,

Daer is het bitter wcort, het fcheyden niet bekent

.

Daer blijft een eeuwigh heyl,een vreugde fonder end.

Schoon iemant vrolick is door fpel of lulhgh fingen

,

Door wijn en rijcke fpijs en duyfent fchoone dingen

,

Indien hy hjckewel fijn innighherte \ raeght,

Noch is 'er eenigh leet dat hem de fielc knaeght

:

Maer dien in Chrifti bloet den hemd is verworven

,

Die voelt een reyne vreught, die niet en is bedorven

,

Die niet en is gemengt met ick en weet niet watj

Maer is in hooge luft ten vollen opgevat.

Laet iemant fijn geficht by wylen henen dwalen
Ontrent een fchoon gebouw, daer hondert gulde falen

Sijn prachtigh uy tgeruft met alle rijcke fleen

,

Met alle fchoon gevaet, dat niet en is gemeen

}

Hetfalhem (foo het fchijnt) totaendefieleraecken,

Maer dit noch evenwel fij n kleyne beufel-faecken

,

Sijn by des Heeren huys gelijck een fwaluw-neft

,

Dat, ick en weet niet hoe, is aen de muer geveft

:

Als iemant baggen fiet, geciert aen alle kanten

Met oefters reyn gewas, met fijne diamanten

,

Met alle flicker-fpel het dunckt hem wonder fijn

,

Maer dit noch alcemael en is maer enckel fchijn

,

Het wort doch menighmael aen defe toe-gelaten

Die Gode vyant fijn j en goede feden haren

,

Ghy.als't uwedervaert,foodencktuytdit geval,

WatGod fijneygen volck hier namaels geven fal

:

Als iemant tuynen fiet vol alderhande bloemen

,

Vol alle fchoon gewas, daer op de menfchen roemen

,

Volaerdighhaege-werck, enjinhetkoelftedeel,

Een kunftigh boom-verwelf, of ander hof- prieel,

Sijnherte wortverheught, en fchijnt als op te fpringen

,

En defe lijckewel en fijn maer flechte dingen

,

Die aen gevangens felfs, oock midden in de fmaet

,

Als tot een kleyn vermaeck de milde Schepper laet j

Wat fal de goede God fijn diere kinders geven

,

Die na ditjammerdal voor eeuwigh fullen leven ?

W^at fal fijn hooghfte gunft hun ftiorten in den fchoot >

Die, eer de weerelt ftont, tot vreughde fijn genoot?

Wanneer de fchoone Son met haere gulde ftralen

Koomr, als een bruydegom , uy t hare kamer dalen

,

Of dat de klaere Mijen, en al het fterre-licht

Vertoonen aen het volck een aengenaem geficht

,

Ons fiele wort te recht met vreughden overgoten

,

En fiet ! 't is maer de kas, waer binnen is gefloten

Dat over-fchoon juweel, dat God verfegelt houd

,

Tot eens de reyne Bruyt met haren Schepper trout.

W^el aen dan, Chriften hert, en laet u niet vertfagen

Noch door u kranck geftel, noch van u lefte dagen >

U dient noch wacker oogh noch oore toegeftopt,

Schoon dat de bleecke doot voor uwe deuren klopt j

Het fchricken is vergeefs, hetfuchtenis verloren

,

Ghy fijt'er toegemaecktjghy fijt'er toe geboren,

Het moet al in het graf, al in het duyfter gaen

Wat hier beneden wort befchenen van de Maen
De doodt die u beftoockt en kan u geenfins krencken j

Maer is gelijck een dwaes die vifl'en wil verdrencken,

Sy, die u wonder dreyght met leet en ongeval.

Is 't die aen uwe fiel haer leven brengen fal.

,,De doot is maer een flaep, fy leyt het hchaem neder

,

,, Maer geeft het niettemin aen fijnen Schepper weder

,

„De doet is maer een ^''eer, dat van een harde ftrant

„Ons met den vinger wijft het ware vaderlant

;

,,De doot is aen de menfch gelijck Elias wagen

,

,, Sy kan, als door het vyer, ons in den hemel dragen

,

,,De doot is maer een Wee, die ras en met 'er vaert

, , Den hemel open doet, en ons het leven baert.

O weerden Ouderdom \ 6 fchole van de feden

!

O fleutel van de ruft ! ó woonplaets van de reden

!

O winckel van beraet ! ó haven van de deught

!

O tucht-huys van de luft, en breydel van de jeught

!

Ickpnjf u,grijfe \^orft, fchoon u de menfch en 'aken

,

Ghy doet ons met den geeft als aen den hemel raken

,

Ghy doet ons dertel vlees, ons tochten in den ban

,

Daer ons de geyIe jeught niet voor bevryden kan

,

Ghy leert ons uyt de daet hoe alle menfchen dolen

,

Dat niet en wortgeleert oock in de befte fcholen

;

G hy maeckt ons van het vlees en van het leven fat >

En baent ons tot de deught gelijck een rechte pat j

Ghy meuckt ons door den tijt, en rijpt ons groene haften,

Ghy koelthet vierigh brey n van alle rouwe gaften

,

Ghy maeckt dat onfe geeft een nieuw e weerelt fiet

Uyt dat van langer hant voor defen is gefchiet -, n

Ghy fijt als voor een god by wijlen acngebeden

,

Maerdatis vleyers werck, en tegen allereden.

Hoort uyt een waren mont een woort tot uwer eer,

Ghy kont ons met der hant geleyden tot den Heer

;

Ontfangt dan, reyne fiel, ontfangtu lefte dagen

Als Godes foetc gu nft, en niet als droeve plagen,

Ghy kont oock even dan believen uwen vrient.

Indien ghy van den tijt u na behooren dient.

Die uyt een domme luft in echte plagh te treden

Vergaept hem meeftendeel ontrent de fchoone leden

,

Ontrent een fieren gang, ontrent een rooden mont

,

En daer is menighmael het ganfche trou-verbonti

De liefde van de jeught beftact in malle rancken

,

In ongefoute jock, in enckel Venus jancken

,

In ick en weet niet wat ; u liefde ftaetgefet,

Indienfe na den ey fch op alle faecken let

:

De tochten van het vlees, de iuften om te baren

,

Verdwijnen met 'er tijt, en breken met de jaren

;

.1 Tihic demum fava rmntis huIm acute cernere incipit , ubi co^fOJH oculw in*

cipit hetejiere : Seneca. .

CL Ghy,
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Ghyjals de dwafe min u wefen niet en paft-,

Soo maeckt dat u gcmoct in ware liefde waft.

Ghy moet nadcfc tijt, als van de jeiight genefcn

,

In plaetfe van de vrouw , een lieve fuiter i^a) wefcn

;

bchoonof hetlichaem ruft, als maerdc Hele pacrt,

Soo weet dat echte trouw liacr volle krachten baert:

Ghy ftaet als op den trap om haell te lijn verheven

Daér vrouwen tonder man, dacr mannen fulien leven

En fonder echte wijf, en fonder echte fehult

,

Dus weert van heden af gelijckje worden fult.

DePhornix nubedaeght vlieghtnacrhetheeteSuyden,

En racpt aen alle kant den beek vol foete kruyden

,

Vol baircm,en kanncel. en bouwt een rijcken ncfl:

,

En, als de doot genaeckr, foo rieckt hy alder-beft:

Al is de fchoone roos door hit.e van der fonnen

Verflendert.afgeteertj door rimpels ingewonnen,

Berooft van alle glans, en van haer jeughdigh nat)

Noch blijft haer Ibete geur oockin het dorre blat:

U heyligh trou-verbont, bevertight met de jaren

,

Beproeft doorfoet en fuer u dickmacl wedcr-varen,

Verfegelt boven dien door menigh aerd :gh kint

,

Dat is een vafte knoop die rey ne Helen bmt -,

Het paren van de jeught, en. dat wy trouwen noemen

,

En kan niet over al van ware trouwe roemen.

G H D E
Ach ! daerismaer defchors, en hier de rechte keert.

Hier trouwen onder een de fiele met den geeft

:

Als man en echte wijfop haren leger fpreken,

Hoe door een (lichten aert de tochten af te breken

,

Hoe fonder hcerfchappy te heerfchen over al

,

En hoc men vooreen vlocck een fegen geven i'al-,
•

Alsmanenechte wijf te famen over-wegen

Hoe dat een Chriften hert de liefde dient te p'egen.

En hoe men gaften noot in daet, en f nder fchijn,

E n hoe men garten noot om niet genoot te lij n -,

Als manen echte wijf te famen overpeyfcn

Wat teer-geit dat men hoeft om uyter tijt te rey fen

,

En hoe een bange fielkan kfltn haren dor ft

In Chrirti diepe ftraem en fijn bebloede borft i

Als man en echte wijf te famen over mereken

Hoe dar men rijcke wort in alle goede wercken

,

En wat een foeten geur dat uy t den hemel daelt

Wanneer een heyligh Vycr m haren boefem ftraelt

}

Als man en echte wijf vermengen haer gebeden

,

Vermengen haer gepeys,en ruften met de leden

,

Dai IS een foet geheym, dat vry al dieper gaet

Als ick en weet niet wat, en fotce minne-praet

:

Vriendinnen andermael, of fchoon de wachters beven

,

De Maen eo gulde Son haer fchijn fel met en geven

,

De mulders Icdigh ftaen ; blijft efter ongemoey t

,

Als maer de nieuwe menfch vanbinnc jeugdig grocjft.

Al vint de gladde flang haer eerfte jeught verfleten

,

En ganfch het buyte-vel aen alle kant gereten

,

Noch is haer dat verlies geen fchade, noch verdriet

,

Om datfe binnen haer een nieuwe jonckheyt fiet -,

Sy weet haer bu} ghfaem lijf door engten in te dringen

,

t n door een kleyne fcheur haer weder uyt te wringen,

a faleal etiam hiciHudi, Qva uti nmfoteftpro uxtri , hahtat tanc/utim fiyo-;

rem. C. ri^uijivifl:. H- 9.1. Olim intcr confalare! ferjimas Rom^ ohfervatutu

fuifememorU froditum eji , ut 7narhM& ukotfeorjum hahitantes honortm tarnen

injteem matrimonii hahertnt. L. cum bic (latM.
ff',

de dmat. inter ^ir. & uxor.

Bete Mguftir.ut;in hom, inqui:, licet annofo ecnjiigio, &J! emarcuerit ardor ata-

tis tnter ma/ciilum ér faminam , -jiget tarnen ardtr (aritntii inter mmtum &
nxarem. De ben. Conjug. tem. 6.

Sy wraeckt met alle macht, en worftelt lange tijt.

Tot dat haer opper-huyt van al de leden glij t >

Sy weet haer eerfte klect, haer oude rimpel-vellen

,

Haer vacht, die niet en deught , ten nauften af te pellen»

En fiet ! na dit bedrijf foo koomtfe voor den dagh

Vry fchoonder alrte was, en gladder alfle plagh.

Ey l wat ick bidden magh, gaet even defe gangen

,

En doet in dit geval gelijck de wy feflangen;

5,Daer is geen beter raet wanneerjebuytenflijr,

„Als wel te nemen acht hoe datje binnen iijt.

Indien ulichaem fwackt, laet dat u baken wefen,

Wilt uyt een hollen tant of uyt een rimpel lefcn

Hoc dat u kranck geftel, u f\\ acke faecken ftaen

,

En leert op defen peyl tot uwen Schepper gaen

:

Wat
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Wat fchaed het, dat de menfch uy t dit verdrietigh leven

Wort met een fnellen ftroom inhaeften wegh-gedreven f

Wat Ichaed het dat demenfch door al de leden voelt

Dat hem een ftil bederf m al de leden woelt ?

Wanneer het kranck geftel is dickmael aengeftreden

Mer kortheyt op deborft, met fwackhey t aen de leden

,

boo fpreeckt des Heeren mont, als door het ongeval

,

'k En wil niet dat het vlees u langer fmaecken fal.

Wie blijft 'er in een fchans met onder-grave wallen

!

Wie vlucht niet uy t het huys wanneer de mueren vallen ?

Wie foeckt geen ander kleet, indien hethem gebeurt

Dat lijn verlieten rock en hier en ginder fcheurtj

Of fchoon een weehgh menfch tot leven is genegen

,

Het wort hem met 'er tijt door fiecke dagen tegen j

„Veel qualen aen het lijf, en dickmael fwaer gepeys,

„Verwecken aen de fiel een weer-fien in het vleys

:

Befietj en letter op, hoe ieder fijne tanden

Ten naeuften gade flaet, en noemtfe weerde panden

,

En j foo een ander menfch hem daer eens hinder doet j

Hoe dat hy ftrax ontfteeckt,en kryght een hevig bloet

>

!Maer foo nochtans de worm daer in begint te knagen

,

JHy fal haeft fijnen noot aen alle menfchen klagen

;

£n, ah het langer duert, hy koopt 'er iemant toe

Die flux het quelligh been hem uy t den monde doe

:

Soo plagh de wij feGod by wylen trage menfchen

,

Die niet als langer tijt hier op der aerden wenfchen

,

Te trecken uy t "et vleys, en die den dcot ontfagh

Haecktj onder dit behulp,na fijnen leftendagh.

Dan 't is hier nier genoegh op u vcrtreck tcpey fen, .

Weet datje teer- geit hoeft, aleer te mogen reyfen

,

,, Die met een lege beurs in vreemde landen gaet,

„Klaeght dickmael fijnen noot wanneer het is telaet.

Maeckt dit geen kleynbeflagh in uwe diepfte forgen

,

Vemieut u Chriften hert, vernieut 'et alle röorgen

,

Gaet fift u eygen felfs, en dat met alle vlijt

,

Tot datje met den geeft in goeden vrede fijt

:

Het oude flange-vel te ftroopen van de leden

,

En nicu te mogen fijn van boven tot beneden

,

Is vry een wichtigh ftuck; de ganfchebinne-kracht

Is noodigh tot het werck, en dient 'er by gebracht

:

Dochjfchoongy fm.ertélijc;geen moet en dient verloren,

Waer wort 'er eenigh kint, als met verdriet, geboren ?

En fieti de nieuwe menfch verweckt een diep geklagh.

Vermits hy langer tijt in droeve banden lagh.

Indien u koude maegh geen voetfel kan bewercken

,

Wilt dan het innigh deel met beter fpijfe ftercken

}

Indien het vochtigh breynverduyftertu geficht,

Soo ftijght de finnen op tot in het eeuwigh licht

:

Sluyt u de moeder toe, ghy fiet den hemel open

,

Dat is u rechte wit, daer wortje toe geropenj

Soo u de jeught befwijckt, en niet en kindert meer,

Ghy, wort een eygen kint , een dochter van den Heer j

Doet u het kiUigh bloet, of koude winter kermen

,

Laet u het vierigh hert, laet u de liefde wermen

,

. De liefde, niet van eer, of van het aerdfche goet

,

Maer, die een naeckten kleet , en holle buycken voed :

Wort u het wanckel hooft mifmaeckt door kale plecken,

Ghy, wilt maer des te meer u naeckte fiele decken >

Wort u het lijf ontfet door gicht, of flerecijn

,

Seght, mijn verlolHng naeckt, dan fal het beter fijn

:

Heeft niemant fchier vermaeck in uwe dorre leden

,

Maeckt datje trooftenkont door uw e foete reden

>

Is uwe glans voortaen de weerelt onbekent,

Siet datje dijnen lof tot in den hemel fent;

kan u het foet geluy t van fpel of konftigh fingen

r^ iet in het deufigh breyn, of door het oorc dringen >

Bevlytight alle daegh dat ghy de foete vreught

Van Godes eeuwigh heyl oock hier gevoelen meught:
Leyt u onruftigh breyn en maelt geheele nachten

,

Soo dat geen foete ruft en daeh in u gedachten

,

Hebt oock in dit geval een kleynen tijt gedult

,

Het uyr is voor de deur wanilfeerje ruften fult :

Wort u het lijf gekromtjcn naer het graf gebogen

,

De fielj u befte deelj dient op te fijn getogen j

Het vlees is voor de worm, de geeft, u befte pant,

Gaet na den hemel toe, daer is het vaderlant :

Hoewel het wanckel hooft, en krom-gebochte leden

U trecken naer het graf, en wijfen na beneden

,

U hayr, te voren fwart, of blcnt, of goutgelijck,

Wijft, door fijn wirte-verw, u naer het hemel-rijck.

,,Wat ftaet den ouden menfch doch vorder na te jagen ',

,, Als God een reyne fiel te mogen over-dragen ?

,, Schier niet een eenigh vricnt en is met hem gepaft,

,,H y valt een ander fwaer, en is fijn eygen laft.

Daer is geen kleyne tijt voor defen wech-gevaren

,

N u in een fware draght, dan in het kinder-baren

,

Oock hebje menighmael een ganfche nacht gefuchti

Ofom een quaede borft, of by een fiecke vrucht

:

Dat pack is nu geloftj ghy mooght de ganfche leden

Na defen in den dienft van uwen God hefteden

,

Ghy mooght nu trecken in, als met een vollen mont

,

Den trooft die ons het woort hier op der aerden jont

;

Gy moogtnu. fonder fchrocra,een fieken menfch befoec-

Een fcTiamel kinder-bed verfien van linnen-doeken, (ken^

Van dranck, van nutte fpijs, en van een winter-kleet,

In 't korte, milde fijn in alderhande leet

:

Ghy kont oock even dan u weder-paer gerieven

,

In fwackhey t dienftigh fijn, in fiecktenhem believen ;

tn als een heeterbranrontftelt fijn innigh bloet.

Hem wijfen op den Heer, en trooften fijn gemoet

:

Ghy, doen hy in der jeught by wylen plagh te peyfen

Om naer een ander lant een verren wegh te reyfen

,

Ghy bracht tot fijn behoef en koft, en goeden dranck

,

En wat hem dienen mocht de ganfcTie rey fe lanck >

Draeght hier geen minder forgh, en als de felle vlagen

Het diepfte leven-vocht nu fchijnenuyt te jagen,

Soo dat fijn reyfenaeckci ghy , brengt dan aidermeeft

En fpijfe voor de fiel, en voetfel aen den geeft ;

Ontbiet een weerdigh man, dk met de befte gaven

Sijn aengcvochten hert magh uyt den Woorde laven

,

Die met een ftaegh gebet hem ftelle voor den Heer

,

Tot dat 'er wort gefey t, Daer is geen adem meer.

Maer boven dat de menfch fijn leden voelt bederven

,

Soo fiec hy menighmael fijn naefte magen fterven

,

Hy fiet hoe Godes hant hem in den boefem taft

,

Hy fiet hoe fijn verdriet geduerigh hooger waft,

Hy fiet een fchoone jeught, in plaetfe van te fpelen j

Gaen treuren door het huys, of aen den viere quelen

,

Hy fiet een weerden vrient bevochten van de doot

,

Hy fiet een aerdigh kint hem trecken uyt den Ichoot

:

Wat fal in dit gevaer, en diergelijcke faecken

,

Een heve moeder doen, een weerde vader maecken ?

Sal ieder als een rots, en fonder droeven traen

,

Sal ieder met gewelt fijn hefde wederftacn ?

Neen,droeve moeder,weentidacr is een wettigh treuren,'

En meeft, wanneer de doot ontgrendelt uwe deurenj

God wil niet dat de fiel in druck en fware pijn

,

Sal hart, gelijck een fteen, of ongevoelick fijn

:

Hier dient alleen beforght dat vele droeve tranen

U wa^en niet te diep, gelijck een acker, banen ,•

, ,WÏe tot een ftagen rou de finnen overgeeft

,

„Gelijckt een weerelts kint dat fonder hope leeft.

CL. Ghy.
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Ghy , Liet u niet te feer van treuren overheercn

,

U kinc IS in de ruft, het kan niet wcder-keeren

;

„'t Is nutter dat lier oogh om eygcn fondt n fehrey t >

,, Als om een dooden vrient diem der aerden ley t.

Ghy, wcell doch niet te droef, en niet te feer verbolgen

AJaer Itelt u liever acn oniwcl te mogen volgen

;

W'aerom te feer beklacght een voorigh ont,evaI?

Hebt liever voor het oogh een vreught die komen fal:

Ghy, die een lieven vrient liet in der aerden fygen

,

Wilt met u droeven geeft tot in den hemel ftygcn

;

Soeckt trooll aen uwen God in alle rcgcnfpoet >

tnonder dit beflagh, foo fpreeckr in u gemoet;

lek was aen dele kam gewortclt in der eerden

,

En hielt een nietigh menfch in al te grooten weerden j

JVlaerGod die mijn gemoet en ftille feylen kent

,

Heeft van dat ydel was mijn linnen afgew ent j

Heeft mijn aelwaerdigh hert tot in het flof gebogen,

tn even door het graf ten hem.l opgetogen >

Hy die my defe vrucht uytenckel liefde gaf,

Koomtuyt gelijcke gunft, en fnijtfe weder af.

Mijnherte was gckleett aen ahebroofe dingen,
Diealseenlaftigh pack my aen den boefem hingen,

Des ben ick los gemaeckt. ten ey nde mijn gemoet
Eens hcoger njfen mocht tot aen het ware goet.

,,]So)tis'er nutter tijt om feylen af te fnijden,

,, Dan als het ydel hert moet droeve flr.gen hjden -,

„Want als de fiele treurt of worftelt met de noot,

,, Dan is het vleys gedempt, dan is de fonde doot.

Laet ons hier,mijn vernuftjcen weynigh overwegen

Wat feylen dat er lijn die oude lieden plegen

:

Daet ons hun raden af al vvat'er qualick ftaetj

, , iN oy t weet'er kinr tevroegh,noyt leert'erman te laet:

Men liet het menighmael dat tvveederley gebreken

Gemeenlijek in het brey n van oude vrouwen ftekcn

,

Het eerlle borrelt uyt door al te lollen praetj

Het twe de dat 'er fchort, is fparen boven maet

:

Van beyde dient gem^^yt : deklap van oude wij ven

( Gelijck van over lang de befte lieden fchrijven )

Is by het ganfchc volck meeft over al gefchat

V oor droomen j voor geral, en ick en weer niet wat ; a

O fchande, vrou geflacht, voor uwe grij fe jaren 1

Hoe ^ konje geit en gcet, en nier u tonge fparen ?

Of fal de lange tijt, die rijpe linnen baert

,

Vcrftompen al het fcherp van uwen fnegen aert ?

Sal u her kranck geft;el in alle leden quelen ?

En fal de tong alleen haerroUe blij ven fpelen?

Datvoegt,mijnsoordeels,nietiduswacrghynederfit,

Leght daer een harde praem ontrent dat gladde lid :

Een, die haer myden wil voor alle fnoode vlecken

,

Moet niet alleen haer lijf, maer oock haer reden decken -,

Moet proeven in den geeft al wat de tonge fpreeckt

Eer dat er eenigh woort haer uyt den monde breeckt.

Ghv, leert dan lanx hoe meer u lollen montbefnoeyen,

Om eens dit leelick woort ten vollen uyt te roeyen j

Sier datje nimmermeer u tonge befigh houd

Met woorden fonder f!ot. of reden fonder fout

:

Dracgt vorder goede Ibrgh de fpaer-fuchr uyt te bannen

,

Een plage voor het hu) s, een grouwel voor de mannen

;

Wacrom doch wort de menfch ontrent den ouden

dagh

Vry fchaerfer als het dient, en vrecker als hy plagh ?

Is'tnieteenfelfaemwerck? daer alle fonden wijcken,

De luft haer brant ontgaet, de krachten u befwijckcn

,

a Amcilarum diliramenta (jinjiiit Era/mus) dici filet Je nugU inanil^ , cijuf.

modi fokvt efutiie -vetuU, ciim jam Jixttf vitio vittmn ^tatis eccedtm, mgf.ci-

tr.iis 7)K)rbu7n condufUciit,

G H D E
Daer oock het oordeel felfs is fwacker in den geeft

,

Dat haer de gierc fuchr dan wackert aldermeeft ?

Wat magh u quellig hert fo grooten voor-raet \\ enfchen?

Ghy reyil in korren tijt den wegh van alle menfchen,

Ghy ftaet in uwen loop om haeft te fijn geftilt

,

Wat is 't dat u gemoet noch teer-gclt hebben wilt
'

Wat is 'er ( fegh een rey s ) wat is 'er aen gelegen

,

Of uyt een volle zee. of uyt een klcynen regen

Te lefien uwen dorft ? te nemen u gerijf ?

Een weynigh is genoegh ten dienfte van het lijf; i

Die in de kortfe woelt en fal niet beter wefen

Al drinckt hy wonder veel -, maer die hem wil genefen

Behoort hetinnighquaet te nemen byderhant,

En weeren uyt de borft den aengefteken brant

:

j

Het gek fal aen het volck geen ander herte geven

,

In iet leyden rot de deught, of eenigh beter leven

,

,,Ghy, die na vrede tracht, en wenü te lijn geruft

,

,,Enfoektgeé meerdergoer,maerbidomminderluft.

,,Een weynigh aerd' alleen kan ons den koftverftrecken,

„Een weynigh aerd' alk en kan ons de leden decken i

„Een weynigh is gv.notgh, en dient aen onfen noot

,, 't n midden in der jeught, en midden in de doot.

Hoe mooghje foo bcnaut, en foo bekrompen leven ?

Ghy fult 'et al miffchicn haeft over moeten geven

Aen ick en weet niet wie, een al te by fter mal

,

En dien het goet alleen ten quadcn dienen fal :

Men fiet 'et menighmael dat, na een gierigh fparen

,

Het goet, gelijck een mift,plaghhaeftigh wech te varen,

,, I et is een oudeplaegh, dat al te grooten vreck

,,Gemeenlijek worrgevolght van al te grooten geck;

, ,Het Ibude menigh kint oock dickmael mogen baten

,,Indien hem niet te veel en ware nagelaten ;

, Ick kenner heden noch, die quamen in verdriet

,.Om dat haer ouders forgh hun fchatten achterliet.

Gelooft et, ydel menfch. goet, heyl, en ware fegen

Is met in u bejagh, maer in den Heer gelegen

;

Hy ftortopal het lant een uytgefchudde maet.

Wanneer lijn miMe gunft maer eenmael open gaet:

Sier Agars eenigh kint ; het ware jae geftorven

,

Indien het van den Heer geen trooft en had verworven

,

De moeder gaf het op,tn dedc vorder niet

Als datfe door het wout ging klagen haer verdriet.

, ,A1 wat een vader doet,wat ouders oy t vermogen

„Isbuy tenGod, eylaes ! in haeften weghgevlogen

,

„Lant, renten, alle goet dat kindcrs is gemaeckt

,

„Wort ftrax een lege fles als God den fegen ftaeckt.

Ghy, die met vafter erf u kinders wilt belaren

,

Gaet leertfe van der jeught het boofc wefen haten j

Gewentfe tot de tucht, dat is gefegent broot

,

„Noyt wort 'er reynefiel verlaten in der noot.

Siet ! als de domme Struys fijn eyers heeft verloren

,

IS och wort 'er evenwel ccn vogel uyt geboren;

En als de wilde Raef haerjongen met en voed

,

Dan is 'et dat 'er God ons aller Vader doet.

Ghy, nut dan met gemack des Heercn milden fegen

,

Niet uyt een karigh hert, maer naer het is gelegen >

Bier gunft en doet getes, voor al aen uwen man

,

Het valle foo het magh , de nootdruft moet 'ervan.

Maer draeght ook goede forgh te deelen aen den armen,

N iet flechs die alle daegh voor uwe deuren karmen

,

F n roepen om behulp ; maer acn de lieden meeft

„Die eerlick fchacmel zijn, en met een ftillcn geeft.

,,Te geven fonder hoop'om wederom te krijgen,

„En, eer het lemanr ey ft, fijn gunft te laten fijgen

„In ftilte, fonder roem, en met een bly gelaet

,

„Dat is een foete reuck, die na den hemel gaet.

De



H U S - M
Oe gelt-fucht boven al en dient u niet te plagen

,

Wanneer u weerden man metfiecktenisgellagen

,

Wanneer hy leyt en hijght, en met verlangen wacht
I Dat hem de lefte wee lal werden aengebracht :

I

Ghy mooght in dit geval hem geenfins liggen qnellen

,

Om eenigh tellament dan in te willen Hellen j

Gewis foodanigh werck vereyll een eygen ftont

,

j
Vereyft een vryen geeft, en geen benauden mont

:

! *cls noch een flimmer greep by hem te litten kraecken

,

Om ick en weet niet wat tot uwen nut te maecken
>

, .Gefchencken, die men noemt ter faken van der doot,

jjEn dienen niet geverght als buyten alle noot.

Ghy, die rnet alle vlijt hem dan behoort te ftillen

,

En moet in tegendeel hem geenfins komen villen

,

En mooght in dit geval niet quellen uwen vrient.

Terwijl hem foetgepeys, en niét als rufte, dient:

Wanneer u bed-genoot heeft fijn gefonde leden

,

Soo taft hem in de borft met liefde, reyne zeden

,

Met al wat herten treckt, en niet voor eenen gang

,

Maer van den eerften aen u ganfche dagen lang

:

Het wijf magh haren man, de man fijn vrouwe lïreelen

Om, als 'er iemant fterft, het goet te mogen deelen >

Dat ftaen de rechten toe, op dat de foete trou

Te beter overhant in liefde waflen fou.

Maer door een hart gepragh geduerigh aen te dringen

Oock op een krancken felfs,dat noem ick enkel dwingenj

j, Waer oy t een hatigh wijf een fwacke fiele quelt

,

„Al fchijnt het datfe bidt, voorwaer het is gewelt.

Doch waerom dit gebreck de vrouwen toegefchreven ?

Ten dient hun niet alleen te worden aengewreven

,

Gewis niet alle mans en fij n hier buyten fchult

,

Daer wort 'er menigh rijck door vrouwen ongedult

:

Daer fijnder in het lant die haer gefelfchap plagen

Met woorden, met gekijf, met ongefonde flagen

,

Geen rufte, geen verdragh, tot eens de penne fchrijfc

Dat Jan, mijn lieve man, alleen de meefterblijft:

Maer tegen dit bedrogh fijn weder loofe ftreken
j

De vrouwen dus geperft die weten haer te wreken

,

Sy fluypen uyt den huys' als tijt en plaetfe dient.

En maecken al het goet aen eenigh ander ^^rienti

't Is eenmael hier gebeurt, en elders menigh-werven

,

Dat foo een lincker fcheen van fpijt te fullen fterven j

Want, daer hy maer alleen als hoir en was bekent,

Daer bracht een liever vrient een jonger teftament

;

Daer ftont doen onfe nurk met twee befchacmde wangê,

En liet, gelijck een brack, fijn ooren neder-hangen
>

Des heeft hy (maertelaet) uyt dit geval bedacht

Dat jonfte dient gelockt, en niet te fijn verkracht.

Ghy, fchout dan dit bejagh, en alle flimme grepen

Die niet als enckel twilt met haer en komen liepen
j

,,De vont die waregunft in echtelieden ftelt

„Is trouwe, geen bedrogh ; is liefde, geen gewelt.

Maer ghy, die iijt geneyght u kinders voor te fchrijven

Waer dat u lant, u gelt,u renten fullen blijven

,

Gaet hier met rijpe forgh, en doet u faecken af

Eer u de doot beftoockt en toont eenopen graf;

j,Die eerft, wanneer het fchip is veerdigh af te fteken

,

j.Gact hieren weder daerom vrienden aen te fpreken

,

,,Of oock in dat gewoel mêtpacken befigh fit,

,,Mift licht of fijn gemack ofwel fijn ganfche wit

:

„Eerftopfijnleftcn wilenomdedoottepeyfen,

„Wanneer het bleccke fpoock u vordertom te reyfen

,

„Dat is een dwaesbeleytj ghy, ftekudingenvaft

Eer u een heete koorts met fmerten overlaft >

Het is de befte voet u faecken uyt te wercken

,

Wanneerje fijt bequaera op alle ding te mereken j

O E D E R. i8;

Of anders, feylt 'er iet ontrent u leften wil,

Ghy brengt aen alle kant de vrienden in gefchil.

Daer fijn in dit beflagh by wylen \yfe ftrekèn

,

^^•'aer door de lieden felfs haer eygen maeckfel breken

;

Sy ftellen wonder veel, en dickmael vreemde tael.

En fiet ! een enckel woort verbrot het altemacl :

Daer fijnder in het lant die niet ;i^ banden fchrijven,
Ah of haer lefte wil hier ecuwigh moefte blijven

,

Sy maecken huys en hof, en dickmael al het goet
Van 't een op'c ander kint tot aen het lefte bloeti

Sy poogen met beleyt haer dingen vaft te maecken

,

En dat is veel de wegh waer doorfe los geraecken
j

Want die hun voor de doot niet eens quam in den fin

Die valt 'er menighmael met al de leden in

:

Daerfijnder boven aldie even jonge vrouwen
Door krachten van de pen in vafte banden houwen

,

Soo dat een jeughdigh wijf moet leven fonder man

,

Of fchoon hy, die het wilt,dcs niet genieten kan.

Ghy, weeght dit gants beflagh in fijn geheele leden

,

En tijt hier noyt te werck als met bedachte reden, (mont,
Spreeckt niet als door een wolck, maer klaer en uyt de
t n fchrijft uws moeders tael, foo gaen u faecken ront

:

En wilt u niet te ras of haeftigh onderwinden
U na te laten goet met fchrijven in te binden

;

Waer toe foo langen forgh ? ey lieve, laet het goet
Beftieren by den raet van die het hebben moet.

Wat hier de vrouwen raeckt ; en lact u niet geluften

,

Terwijludoode romp fal in der aerden ruften

,

Haer door een hart gebodt te ftellen in den dwang

,

Te leven fonder man haer ganfche dagen lang

:

't Is buyten alle recht de vrouwen aen te drijven

Om in een ruyme koets alleen te moeten blijven j

Het is een oude wet, dat Acheron verflint

Al wat een echte wijf aen haer gefelfchap bint

:

De man is door de trou geen hooger macht gegeven
Als met een echte wijf fijn dagen af te leven

,

Daerhoud fijn voor-recht op : het graf, het open graf

Dat bijt, foo haeft het gaept, de vafte banden af:

De doot ontbint den knoop, die niet en was te breken

,

De doot verfet de pael, die noyt en is geweken

,

De doot fchey t alle ding, de doot, de bleecke doot
Stelt alle vrouwen los van haren bed-genoot

:

Waer toe een jeughdigh lijf door al te ftrenge wetten

,

Om ick en weet niet wat, in defen praem te fetcen ?

Of wilje dat de vrou fal blijven fonder man
Oock fchoonfe niet en wil, of datfe niet en kan ?

Ey ^^egh met defen dwang ; die uyt de weerelt fcheyden

Die moeten haren geeft tot hooger dingen leyden >

Ghy, die in vreughde gaet, en laet geen jonge vrou

Geduerigh in den druck, geduerigh in den rou

:

Miflchien, indienje moght eens uyt den graverijfen

,

Ghy fout het echte bed haer foecken aen te prijfen

;

Denckt wat men heden fiet, en wat men eertijts fagh;

„Men wil maer des te meer, wanneer men niet en mag.
Plagh niet een billick menfch een ieder toe te laten

Dat hem geen hinder doet, en elders moghte b:uen ?

U dient geen vrouwe meer, noyt fiele wort de bruyt

.

Want daer geen doot en is, daer heeft het trouwe uyt.

Hoort vrindé,hoort een woort, wanneerje komt te ftervé

Ghy fult u vrouwen fien, {aj maer echte plichten derven>

't Is waer, de fiele mint, oock na dit nietigh lijf,

Maer kieft dan evenwel geen man of echtewijf.

Daer is een ander quaet bynaeft in alle fteden

,

Dat met fijn eygen deel nau menfch en is te vreden

;

a Inde efjitind'wge en futten fy geen •vroimen trottnen noch oock teiibineelijck

genomen ytiordeih maerfjn als de LiigelevGods. Matth.tj. jj.
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Waer oyt het echte paer een Icften wille fluyt

,

Daer is meeft al het volck op eygen voordcel uyt

:

Ofwel een vruchtbaer wijf, door Godes milden fegen,

Veel fonen heeft gebaert, veel dochters heeft gekregen,

En dat hier op de doot het echte bedde fchey t

,

Noch wort het min^^ecl den Weefen toegeleyt j

Die langft in leven blijrWR;ckt huy s en hals juweelen

,

En koomt des niettemin de meefte baten deelen

;

Men fct de kinders uy t met ick en weet niet wat,

Al fijnfe menighmael de befte van de ftadt ;

Dit fie ick in het iant, en 't is my bijfter tegen

,

Desbidd' ick, echte volck, dit niet te willen plegen j

Ontlaft u, reyne fiel, van uwen vrecken aert

,

Het koomt de kinders toe al wat 'er is gefpaert

:

Ghy fijt eeneenigh hooft,en kont genoeghfaem leven

,

U Weefen jonck, en veel : cy I waerom niet gegeven

Dathun des lantsgebruyck,ja recht en reden, jont?

"Waer toe u giinft gefchort tot aen den Icften ftont ?

Soo ghy het al beflaet, en wilt 'et foo bewaren,

Hoe kan dan eenigh kint na rechte weerde paren ?

Soo ghy het al begrayt u leven-dagcn lanck

,

Soo heeft de doot alleen, ghy vader, geenen danck.

G H D E
Niet dat ick raden wil u kleeders af te leggen

Eerdatmenflapengaet (gelijckdeFranifcnfeggenj -<)

Neen, dat is niet gemeynt, het is verdrietigh goet

Wanneer een moeder felfs van kinders halen moet i

Ick weet, hoe fuer het valt, dat ouders moeten vlcyen

,

Dat ouders om behulp aen hare kinders fclireyen -,

Het is een oude fpreuck j haeckt iemant naer het erf,

't Is reden dat hy wacht tot eerft de meefter fterf. h

Mijn raet is maer alleen te fchiften tuftchen beyden

,

En van het kinder-goet behoorlick af te fcheyden

;

Gy, weeft dan niet te fchaers, maer quijt u vaderplicht,

,,Het is de befte keers die voren henen licht.

Maer t'wijl wy met gemack van defen handel fpreken

,

Soo fchijnt aen uwen man het leven af re breken

}

Ick hoore na my dunckt, ick hoore fijn geklagh

,

Hy fpreeckt, gelijk het fchijnt.nu flauwer als hy plagh.

T Ck die in mijnen tijt, met uytgeftreckte leden

,

•* Quam recht gelijck een keers en deftighaengetreden,

Ben nu te defer uyr, vermits den ouden dagh

,

Niet die ick ecrtijts was, of van te voren plagh j

Mijn vet is uytgeteert, mijn vyer is Tonder luy fter.

Mijn licht heeft genen glans,mijn oogen worden duy fter,

Mijn fchenkels byfter fwak,mijn beenê wonderkrank,

Mijn adem, voortijts foct, is met als enckel ftanck^

Mijn leden al gelijck ( ó krachten van dejaren .'

)

Sijn niet alleen verflimt, maer kleynder alfle waren

,

Mijnhooft dat fchudde-bolt,mijnlendcn hangen lijp,

En, met een woort gefeyt,de keers brandt in de pijp.

Ick hebbe veel befochtjcn, tot verfcheydeftonden.

Veel moeyten uytgeftaen, veel dingen ondervonden,

Ick hebbe menighmael en lief en Icet gehadt

,

Nu is 'et uytgckoot ; ick ben de weerelt fat :

't Is tijt, ó weerde ziel, op u vertreck te peyfen

,

Maeckt pack en fack gereetom haeft te mogen reyfen

,

« Ic nc me veux pas de/pouillcr , devant que j'aille couchcr. Franfch jprttck-

voort. Ck
b Blijft de ovtrflt in uwt gitdtrcn , t»dt w Utt u ttwt art nitt nimtn. Syr.

33- io.

Die jonck is,kan miflchien de barenoch ontgaen

,

Maer ick, en mijns gelijck, gewis die moet'er aen.

Veel leven in gevaer, die, met een fchijn van reden

,

Noch hoopen op verdragh en ftellenhen te vredenj

Al is 'er iemant fieck, of tot de doot gewont,

Hy denckt,de kranckfte menfch wort menighmael ge-

Al fiet eenftrijtbaer heldt fijn befte rot geflagen , ( font:

Hy roept noch evenwel; de kans is noch te wagen :

Ai fwemt een fchippers gaft te midden in de Zee

,

Hy peyft, hoe menigh wrack komt drijven aen de ree!

Al leyt een fchuldigh menfch in eenigh kot gevangen

,

Daer padden onder een haer mengen met de Hangen

,

En dathem even daer de doodt wort aengefey t

,

Noch is 'er eenigh ding dar hem de finnen vleyt:

Maer als de ftaege T ijdt het leven heeft bekropen

,

Dan heeft 'et geen befcheyt noch iet te willen hopen :

Hoe



H U Y S - M
Hoe kan een kranck geftel de fieckten wederftaen ?

Hoe kan een trage voet de fnelle doot ontgacn ?

Voor my, ick heb genoegh j ick foeck een ander leven

,

ïck wil met groeten danck en willigh overgeven

Mijn hooft, mijn fwacke maeghjen dit cUendigh been»

En, lieve waerom niet ? ick had 'et maer te leen :

Ick hebbe langen tij t, ickhebbemenigh-werven,

Ick hebbevan'derjeughtgeduerighleeren lierven,

De bare, met het graf, en wat 'er is ontrent

Is my van langer hant ten vollen aengewent.

Die, als een machtigh heyr koomt dapper aengevallen

,

En pooght de vendels felfs te planten op de wallen

,

Die (leg ick) eerftmael dan een noodigh wapen fmeer,

Toont dat fijn flap beley t niet van den krijgh en weet.

Ick fagh een ftaege doot ontrent de menfchen dwalen,

Ick fagh aen alle kant haer pijlen nederdalen

,

Hier wert eert jong-gefel, en daer een man geraeckt

,

En elders had een macght het bitter nat gefmaeckt >

Nu wert voorby mijn huys een eenigh kint gedragen

,

Dan was'er door het fweert een ganfche ftad geflagen

;

Is 't vreemt. dat eens de fchicht my in de leden kleeft

Die voor en om mijn lijf foo dickmael heeft gefweeft?

Pit feyd' ick menighmael dit was mijn (lage reden

,

Wanneer ick met een vrient ten grave was gebeden

;

Ick had 'et in den lln, ick droegh het in den mont

,

Waer dat ick voor een deur of ftroo of bare vont

;

Ick dacht, wanneer ick fagh den koelen avont komen

,

Dit ftuck IS wederom mijn leven afgenomen j

Ick dacht, wanneer de fon haer nieuwe fackcl bracht,

Ons tijt en fluymert niet, oock inde midder-nacht j

Ick dacht, wanneer ick fagh de dorre bladers ryfen

,

Dit kan oock mijnen val als met den vinger wyfen ; a

Ick dacht, wanneer ick fchreef op eenigh parkement.

Hier heeft de doot alreets haer fegel op geprent

:

In 't korte, wat ick fagh, of waer ick mochte reyfen

,

Ick vont gcduerigh ftofom op de doot te peyfen j

Het bont in mijn gewaet.de fchoen aen mijnen voet,

Die druckten alle daegh de doot in mijn gemoetj

Schoon my dan over-quam,en dat te defer uuren

,

Deflagh die alle vlees ten leften moet befuuren

,

Ten waer oock heden felfs my gcenfins onverwacht

,

Ick heb 'er menighmael te voren op gedacht.

Die luft tot flapen heeft, laet fijn gordynen fchuyven

,

Streckt al de leden uyt, en geeft hem om te fnuyven

,

Schort fijn gedachten op,houd al de finnen ftil

,

En fchickt hem t'eenemael gelijck hy ruften wil
;

De flaepaert dient gemaeckt al eermen dient te flapen

,

Oock in den langen flaep, die meefters met deknapen

Gelijck te bedde ftout ; ,, al wat men voor-bereyt

,, Dat heeft een goet begin om wel te fijn beleyt

;

„Hier wort geen feyl gedult ; de doot is van de faecken

,,Die naer een quaden flagh niet recht en fijn te maecken >

,,Want die in dit geval maer eens en fpringht te kort j

„Wort in een groufaem diep voor eeuwigh afgeftort.

Dit lagh my vander jeught geduerigh in de finnen

,

Om iet, door langh gepeys, op mij n gemoer te winnen

,

En fiet ! al was^'ick eens niet wey nigh hier bevreeft

,

lek kreegh uyt dit behulp een onvertfaeghde geeft}

Nu hoor ick,buytenangft, dat maden, fangen, pieren,

My fullen door het hooft en in den boeft m fwieren

,

De flecke met de worm, en al het graf-? . vaer

Is of 't mijn eygen bloet,mijn eygen fufter waerj b

a Wy fijn aüt afgevallen als hlidiren- lef 64. 6.

b De 'Jtmtt'mgi noem i(k m^ntn vader , en di wtmtn mijn moeier en jufier

Hiob 17.14,
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lek kan dat holle vack, daef ecrftmaeï oogen ftohden

,

Door-kijcken fonder fchrick tot aen dediepfte gronden

,

Het rif, en fijn gevolgh, met al het dorre been

,

Is my,en in de geeft, en aen het oogh gemeen.
En waerom doch gefch riekt j de njt lal eenmael komen

>

Dat oock dit eygen vleys fal worden opgenomen,
Sal paren met de fiel, en fchoon het is verrot

,

Sal klaer en open fien den onbegrepen God.

Ach I fo de fwacke menfch op menfchen raoeftebouwen,

Hoe fou her bang gen:oet de wanhoop weder-houwcn ?

Hoe fou het angftigh hert de prangen wederftaen

,

Die in den leften ncot tot aen de fiele gaen ?

MaerGod is onfen trooft, die heeft ons uytgekoren j

En vrede toegefeyt, en eeuwigh heyl gefworen

Om Chrifti bloet alleen -, daer ftaet de fiele vaft *

Of fchoon de wreede doot met open kele baft

:

Dat eerft vergiftigh was, dat kan het quaet vernielen

.

Dat is het leven felfs aen alle reyne fielen

;

Waerom, ó treurigh hert, voor doot of hel gebeeft ?

Ick weet, en ben gewis dat mijn V'erlofier leeft >

Ick weet hy heeft de macht om my te konnen ftercken

,

Om my het eeuw igh heyl met krachten uyt te Wercken j

Ick weet wien ick geloof i mijn fiele, weeft geruft;

De vloeck is door het Lam voor eeuwigh uyt-gebluft;

Maer lieve bed-genoot, waer toe foo dichte tranen

,

Die u van alle kant de droeve wangen banen ?

Waer toe u diep gefucht, dat my in 't herte fnijt j

Wy fijn g«ïpaert geweeft, nu is het fcheydens i\]U

W y hebben, weerde Lief, wy hebben niet te klagen

Noch van te korten tijt, noch van te weynigh dagen i

Noch van te rafl^en lijck, noch van te fnelle reys

,

Wy gaen te rechter uur den v/egh van alle vleys

:

God heeft ons menigh jaer in vrede laten leven

,

God heeft ons menigh kint tot onfen trooft gegeven

,

God heeft ons veel gejont, oock boven onfen wcnfch

,

Meer als 'er is gefchiet aen menigh ander menfeh

:

Wy hebben onfe jeught te famen afgefleten

,

Te famen langen tijt in ruft ons broot gegeten

;

Nu gaen wy naer het graf met leden fonder kracht

.

Gelijck een rypen oegft in fchuere wort gebracht, c

Ey ! laetons danckbaer fijn voorGodes milden fegen

,

En nemen alle ding gelijck het is gelegen >

God kent wat ons onibreeckt, hy voelt als met'er hant*

Wanneer het menfchen-kint moet elders fijn geplant

:

Ghy weet, dat eerft het graen moet in der aerden fterven»

Eer dat 'et wederom kan nieuwe jeught verwerven j

Ghy weet, dat alle vlees wort eerftmael nietigh ftof,

Eer dat 'et waflen magh in Godes eeuwigh hof:

Schoon of het lijf vergaet, wat is 'er aen verloren ?

7 Tet wort te fijner tijt van nieuwen aen geboren

,

Die hier den Heere fterft, en als te niete g^. ,

Verandert maer alleen, en krijght een beter ftaet:

Ghy fult my weder fien, en vry in beter wefen

,

Ghy fult dan mijn gemoct en binne-krachtcn lefcn

,

Ghy fuk, oock met 'et oogh door gronden mijnen fin j

En fien in defen geeft een onbevleckte min : d

c Ghy fult in den ouderdom te grave komen , gelijck als de garven ivgevoeri

wor.iev te fjner tiit. Hiob 5.16.

d Aiigujiinus vertroojlcnde fekere wedurve over het overlyden haresmans, fcydt

on.ler andere ^ datfénamaels in de opflandinge der Godtfaligen haren man niet ah
leevlick met de oogen des lichaems fal fien, en kemmi ; maer felfs datfe fijn ge-

dac'Hen fal weten , fulx invoerende uyt de woorden Fauli i Corinth. i%.ii. D.in

fullen wy bekennen gelijck wy bekent fi)n. Soo heeft dan man en vrou-a-e

vaunuaenn^el toe te fien wat fy-Ueden hjei denckencfte heymelick doen , dewijU

alic het felve niet aUeene Gode , maer haren eygen hed-genoot hter namaels open erl

bekent jal wefen. Siet The rraflice of Piety van Bayly , cap. of the Prerogat.

wich the Eleft. &e.

0.4. Ga€t
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Gaet ftck u dan geriiftiCy waerom foo verbolgen ?

Ghy ftaet op goede niaet om haefl; te mogen volgen

,

Ghy kont met lange fijn in druck en ongeval

,

Nadien ulcven feifs niet langedueren lalj

Dit bid lek tot een pant dervnentlUup onfer beyden

,

En wilt u na de doot van my niet laten fcheydenj
Maer,alsje voelen fult dat uwe tijt genaeckt,
En dat de lieve God u droeve banden flaeckt

,

Soodoet benevens my u koude leden llrecken

,

En laet gelijcke ftof ons in den grave decken , a.

Ten cynde Godes heyr , oock aen den jongften dagh

,

Ons even in het graf te famen vinden magh :

Ten leften tot befluy t ( eer my de finnen dolen )
De vruchten onfer jcught die 'laet ick u bevolen

.

Doet, wat een moeder voeght-, en, voor de befte leer

,

Soo prent hen in den borrt de vreefe van den Heer.
A^ricndinne, 't is gencegh j hoe kan ick langer fpreken ?

Mijn tonge die verft.ijfc, mijn NVoorden blijven fteken.

De koude doot genaeckt j vnendinne, weeft gegroet
Tot eens des Hecren ftem de graven open doet

:

Nu koomt eens weerde lief, koom naerder aengetreden,

En neemt het lefte pand van mijn genegentheden

,

Neemt van mijn koude mont een kus voor mimer-
meer

,

En vaert voor eeuwigh wel, en trooft u in den Heer.
En ghy, mijn lieve jeught, van Gode my gegeven

,

Hebtop u moeder acht, en wilt in vrede leven

,

Weeft eenigh onder een, en yder lief-getal

,

Dat is, dat u het huys met fegen vollen fal:

Laet u geen ydel hert, of fotte waen befmetten

,

En, watje neemt ter hant, wilt op het eynde letten

;

Weeft fedigh in gebaer, en heus in u gefpreck

,

Weeft buygfaem van geraoet,en haet een ftegen neck

;

a Alhoe-aeJ het den Chrijlenen betaemt niet te nau-lettrigh tf'Jtjn in hare begra-
•sniifln , Jo'o nert vcchtam gnnercht dat de heylige Voor-vuders , oock in haer uy-
terpe bijorf^htjijngeroeeli om b)baergeminde huys-vroHTi>en,ena}jderevrienden{die_

fy in haer leven liefhadden gehadt ) begra'ven te VDorden, om dier door te betonnen,'
dat diegoede bant der eenigheyt oock felfs door de doot nietgeheel en vas vernietight,
en datfy heden eenegemeeneerfienifj'eaUnochbej'aten. Luob begeert of Jïjnuyterfie
uyt yEgypten gevoert , en inde dubbele fpeloncke cp den acker Efhrons by Leafijn
wijf begraven te /tjn, Genef 49. ^9. Daer oock yiiraham met Sara begraven ma-
ren, Genef.i5.8. Item Ifaac en Rebecca , Gen^C. 1% . z^. Ditfchynt daer na
by andere 'volcken tiagevolght te fijn.

Vetèritm confuetiido fuit.qud diligenter cavebant ut eenjuges amicos ér amajios,
{jnquit Meurf de Fiinerib. Romanis) quosfde& "more inter fe mutuo infignifuiffe

c07tJlabat,poff mtrtem um eodemquefepulcro conderent; Apilejus lib. 8. accuratijjl-

mi corpus ablutum unita fepultura ibidem marito perpetuam conjugem dede're.

yal. Max. lib. 4. eap. 6. de M. Plautio , <jui iixore Orejiilla funerata ingladium
incubiijt, quetn amici,J!cut erat, togatu:/! ac calceatum corfori cotijugis junxerunt i

«c deinde fubjeflis facibus utrumcjue una cremarnnt.

Cvid lib. 4, de Pyramo ac Thifbe.

His tarnen amborum verbis cftote rogati

,

O multum mifcri, mens illiurque parentcs

,

V'tquos certusamor, quos horanoviATima junxit,

Coniponi tumulo non invidcatis eodem.
£; 7««.v Quodque rogis fupercft una requiefcit in urna.

Ia[on apud Valer. Flaccum lib. 5.

Qiiijd tamcn extcmis u«im folamen in oris

Relht, ait, caras humus hic non dividct umbras,

.
Oflaque nee tumulo, nee (epare-conteget urna

,

Scdfimuljutjunaisveniftisinxquora'fiitis.
Alia exempl. vid. apud Merirf. defiineribus Roman, lib- 3. cap. 14.

S^n^ Ttbfot etiam f.lio mandat ut matre mortua eampalerno fepukhro infe-
rat.Tob. cap. 4. 5 . -vide Calvin, in Genef eap. 47. jo.

jllludit ijuod de jure Canonico muiter ( ciim aliter non di^ofuit ) infertar in fe-
tulchi-mnmariti.c. imaquiique i'i- qujefl.r.

G H D E
Weeft trouw in u beroep, en fchout de kromme gangen,
Weeft -flecht gelijck een duy f, en wijsgelijck de flangen

^

AVeeft nuchter, hacft vernocght, gelatigh na den tijt,

Weeft vyant van de wraeck, tn mcefter van de mjr
j

W^eeft traegh tot hex'igh bloet, maer laet u ras erbarmen

,

Weeft fchaers in uwen luft, doch milde voor den armen i

Eert God in reynengeeft,en dat voor alle werck.
Weeft vrienden van den Staet, en leden van de Kcrck.

Nu wilt,om mijnent wil, nochditmael neder knielen,
En roepen tot den Heer als met geheelder fielen >

üp dat ick in 't geloof magh onbewogen ftaen

,

En met een ftiUen geeft tot mijnen Schepper gaen

:

Siet nu dijn fchepfel aen, ó Schepper aller faecken

,

tnlaetdochmijngemoetdijnheylenhefdefmaeckcn;
Ick hebbe mijnen loop, en dijnen raet vervult

,

O laetmy, lieve God, verhuyfen met gedult;
Onweerdigh ben ick, Heer,onweerdigh allerwegen,
Onw^eerdigh fondig menfch van dijnen hooghften fegen,

Onweerdigh van der jeught, en oock te defer tijt

,

Het is dijn gunft alleen, dat ghy ons vader fijt -,

Het is dijn gunft alleen, dat Chriftus is gekomen

,

Dat Chriftus onfen laft heeft willigh aengenomen

,

Dat Chriftus voor den menfch hier in de weerelt fterf

,

Dat Chriftus voor den menfch het eeuwigh heyl ver-
werfj

Mijn fteunfel is het Woort uyt dijnen mont gefproken

,

Dat noyt en heeft gefeylt,noyt trouw en heeft gebroken.
Mij n fteunfel is het Woort, ook in den hoogften noot,
Mijn fteunfel is vooral de Dooder vande doot;

Hoort voor deleftemael, ó Vader, mijn gebeden

,

£n wilt met dijnen knecht niet in het oordeel treden

,

'k En weet geen ander hulp voor mijn bedruckt ge-
moet.

Als dijnen Soon alleen, en fijn vergoten bloet

;

Laetmy, wanneer de fiel fal uyt denïijvefcheyden

,

ïfeaet my tot dijnen Throon, laet my behouden leyden,
Daer niemant 's duyvels lift, of ander hinder vreeft,

U Jefu, ware God, beveel ick mijnen geeft.

Daer is "de man gerey ft, daer is het leven henen

,

Daer is het lijf een romp, daer is de geeft verdwenen

,

Daer is de fiel verhuyft, dner is 'et al gcgaen

;

Hy gaf een kleynen fnick, en fiet ! het is gedaen.
Gelijck een rijpe peer door eenigh kleyn bewegen
Koomt druypen van den tack, en uyt den boom gefègen

,

Ofjuyft gelijck het vyer in d'aflchen fich befluy t

,

En neemt allenxen af, en gaet ten leften uyt

,

Soo ftaet het met den menfch,die van den tijtgefleten

Ten leften neder-fackt, en is terftont verbeten

;

Een fwijm , een damp, een hick , een wint, een kleyne
ftoot,

Iet, ick en weet niet wat, dat geefthem aen de doot

:

Daer leyt het moedigh dier, met tranen ingekomen

,

Met tranen wederom in haeften wegh-genomen

,

Ach ! wat is alle vlees, en al fijn ydel faet

,

Indien het voor de doot niet uyt het vlees en gaet .'

C H R I-



C H R I S T E L I C K H V Y S -W Y F

,

Vertoont in de geilalte vanWEDUWE.
TWEEDE STVCK VAN HET LESTE DEEL,

|||^ Lieve bed-genoot is uyt 'er tijt gefcheyden

,

l^M Dus wik in u gemoet den rouwe toebereyden;

Geeft tranen, echte wijf, gelijck het heden

dient,

Geeft tranen aen het hjck van uwen weerden vrient

:

Moeft immer droevigh nat van uwe wangen vlieten

,

't Is tijt in dit geval u tranen uyt te gieten

;

Als iemant eenigh ding tot fijnen trooft verkiefl

,

't Is reden dat hy treurt wanneer hy dat verliefl:

}

't Is recht dat u het oogh tot tranen fy bewogen,

Nadien u weder-helft is heden weghgetogen j

Wie aen een dooden man geen heete tranen geeft

,

En heefthem noyt bemintroock doen hy heeft geleeft.

Ghy, laet noch evenwel geen druck u finnen krencken

,

Maer wik, oock in het leet, aen goede feden denckcn >

Daer is een feker maet, oock voor een echte vrou

,

En midden in de vreught,en midden in den rou.

Men vint er inliet lant,die met een grilUgh krijten

,

Die met een harde vuy 11: fich op de borften fmijten

,

En woelen door het huys, als of het vreemt gebaer

Een feker onderpant van rechte liefde waer:

Ghy, (lelt u fedigh aen, en laet, oock in het treuren

,

U voor een wij fe vrou by wijfe luyden keuren

;

Het is van outs gemerckt, dat felfaem ongelaet «.^

Is veel maer enckel fchijn, en Telden ware daet.

„Een wijf kan vafter peyl van echte liefde geven

j.Indienfe met den man in vrede pooght te leven

,

„Alsdatfebyfter huyk,en fonder mate fchreyt

,

, .Wanneer de bleecke doot hem in den grave Icy t-

Soeckt trooft in dit geval, veel eer in u gedachten

Als in een vrccmt behulp, of ander lieden klachten j

,, Al wat u ftillen kan in druck en tegenfpoet

,

„En komt niet van het volck, maer woont in u gemoet.

Bedenckt dat noyt de doot of door een bitter fchreyen

,

Of door een foet gefpreck, of door eenliftigh vleyen

,

Of door een lang getreur , heeft iemant vry geftelt

Die eenswas uyt 'er tijt en onder haer gewek

:

Bedenckt dat yder menich heeft fijngefetce ftonden

,

En dat hier alle vlees is aen de tijt gebonden

,

Een tijt by God beftemt, die niemant ecnen dagh

Of langer recken kan, of korter fetten magh.

Bedenckt dat droefhey t felfs en alle ftrengc dagen

,

Sijn dienftigh aen den geeft,om fonden uyt te jagen

,

, ,Dnick voor een weeck alleen die leert de fiele meer,

„ Als feve maenden vreught,en feve jaren eer

:

Bedenckt dat vder menfch hier in den Heer geftorven

Is trooft, en va'fte ruft. is eeuwigh heyl verworven

,

Bedenckt dat evenGod ons uyt de wcerek treckt

,

Wanneer het aen de fiel ten meeften nutte ftreckt

;

Bedenckt dat uwe vrient u weder fa! gemoeten

,

U {A te rechter tijt in beter wefen groeten ;

Bedenckt dit akemael, en 1 ij t 'et met gcduk

,

Dewijl ghy defen wcgh haeft mede treden fult.

Gebruyckt my defe ftof en diergelijcke reden
,"

En ftek u treuri^h hert in uwenGod te vreden j

Draeght in een ftillen geeft u droevigh ongeval

,

Tot u een beter uur ten vollen trooiten fal.

,, Al is een bange fiel met fmcrten overladen

,

,,Noch is 'er groot behulp tot alle groote quaden

,

,, Al wat een kloeck gemoet door reden niet en flijt

,

„Dat wort noch evenwel begraven in den tijt.

Maer onder dit beflagh foo laet u niet gelu ften

Den rouw cnfijn gevolgh opfichtigh uyt te ruften.

God roept u tot verdriet en tot een laegen ftant

,

Waerom doch met de pracht hier tegen aen gekant ?

Wilt liever fchamel volck met bay en laken decken

,

Als met een groot beflagh u mueren over-trecken

,

Maecktvoorbehoeftigh volck een huys vanflechten

fteen

,

Eer, als een rijck gebouw voor ongevoelick been

:

Laet Heydens met het graf en met de dooden proncken,

Die fijn van enckel waen en van de weerelt droncken

,

Die meynen dat de fiel vry beter dagen heeft

,

Wanneer men aen het lijf gecierde graven geeft.

Ghy beter onderrecht, hebt op gefctte gronden

Hebt. uyt des Heeren woort, ten vollen ondervonden

,

Dat,waer het lichaem reyft, of waer het henen drijft

,

De fiele niettemin in hare rufte blijft.

Begraeft dan uwen vrient, en dat na rechter weerden

,

En geeft het nietigh ftof den boelém van der eerden j

Daer leyt 'et in de ruft tot aen den jongften dagh

,

Entothet met de fiel eens weder paren magh.

Maer hoort een vremder ftreek.mcn vint'er menigwerven

Die fien haer weder-helft, haer lief gefelfchap ftcrven

,

Die fien haer kranckcn man en fij n benautheyt aen

,

En blijven evenwel met drooge vi^angenftaen

:

Nier dat foodanig volck, ofvan den Grieckfchen Wijfen

De doot en haer gevolgh oyt heeft geleert te prijfen

,

Of datfoodanigh wijf, geroert door hooger kracht,

Het leven elders foeckt, en beter dingen wachtj

N een, daer is ander fucht uyt haer bedrijf te lefen

,

Sy telt het voor gemack ontlaft te mogen wefen

;

Sy toont dat haer de geeft ten vollen is verblij t

,

Om datfe van het jock ten leften is bevrijt

:

Sy vint het wonder foet naer eygen fin te leven

,

En met een ruyme vlucht geduerigh uyt te fwevcil i

Te drillen over al, en door een lofien prnet

Te flepen over hoop al wat'er omme-gaet

:

Het is haer eerfle vreught deleden op te proncken,

En met een weeligh oogh op alle man te loncken

,

Sy vint haer metvermaek ook daer dejonckheyt malt»

En geeft haer by het volck, al daer het maer en valt.

Juyft foo het water rok, wanneer de fwacke dijeken

Staen open voor de zee,en voor de ftroomen wijcken

,

' Soo is het ydel menfch ganfch los, en fonder wet

,

Om dat 'er niemant is clie haer een regel fet;

Jonckvrouwcn,cerbaer volck, let beter op de reden,

Lcl l^er op den gront van uwe reyne feden

,

L|jbeter op de tucht van al het huysgefin

,

De wet van u beroep heeft ander wefen in.

Vi-ien-
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Vriendinnen in de praem van uwen druck gefèten

,

Is iemant onder u genegen om te weten

Hoe dat men na de kunft een vrouwe toonen kan

,

Wanneer de bleccke doot haer fondert van den man,

Stelt u een bloemtjen voor, dat van de fteel gcfneden

Heeft door het vinnigh mes fijn eerfte doot geleden

,

Dat even met 'er daet, na dat het is gevelt

,

Wort in een enge fles, wort in hec nat geftelt;

Daer ftaet het teer gewas, daer ftaet het in gefloten

,

Daer flaet het in en queelt met tranen overgoten

,

Daer ilaer het treungh heen, daer ftaet het in gebocht

.

Sijn trooft,ja leven relfs,dat is een droevigh vocht.

1 en koomt niet in den hof, daer alle frifle kruyden

Ontfangen met vermaeck een regen uyt den Suyden

,

1 en koomt niet in de lucht, of in hec open velt

,

Daer groen met groerrje fpeelcen roos na roosjen helt,

Het toont in lijn gelaet gelijck een diep verlangen

,

En het fijn aerdigh loof ter aerden neder-hangen

,

Ten doet fich immer op, gelijck het eerrijts plagh

,

Soo dat geen foeten dauw fi)n bladers vullen magh

;

Waer toe een lang verhael ? men kan ten vollen lefen

En uyt fijn bleecke verw, en uyt fijn treurigh wefen

,

Hoe dat 'et ftaet en quijnt, om dat 'et niet en heeft

Waer op het heeft gefteunt , waer in het heeft geleeft.

Siet daer, o fedigh volck, fiet daer ccn eygen wapen

,

Voor die onthylickt fi)n,en fonder hoeder flapen

,

Voor die van haren man fijn haeftigh afgeruckt,

Gel.jck men van de ftecl een aerdigh bloemtje pluckt.

Ghy, fwecft niet achter ftraet, noch in de ruyme dalen

,

Ghy, fijt met meer geneyghtom in het groen ie dwalen

,

Ghy kieft een kleyn vertreck daer u bedruckr geinoet

Met trcurc fich vermackt, door fchreyen wort gevoet.

U paft in dit beroep geen fpel of dertel mallen

,

Indienjc niet en wik in open fchande vallen

,

U paft geen woeft geloop, geen jock,of lotte vreught.

Of by hec derrcl volck, of met de loHc jcught ; '(men

Gy moogc noy t fonder fchnk, noyt fonder angfti^hro-

In feeftcn, op de mart, of by de mcnfchen komen j

Denckt ftaegh in u gemoet; daer fchuylt een liftigh net

Alwaer een jonge weeuw haer teere voeten fet.

Een hert dat fich verquicktinGodesboecktelefen,

Een oogh, dat fich vermaeckt met tranen nat te wefên

,

Een iiel van ftillen aert, die fich der w erelt fchaemt.

Dat is de befte ftant die uws gelijck betaemt.

Een die haer wederpaer heeft in der jeught verloren

Sc h ijnt tot de fi:himp gemaeckt, en tot de fpot geboren,

Waerfy een mis-flaghdoet,ofuyt den regel gaet.

Dat wort van ftonden aen geroepen achter ftraet

:

Sy is een open velt van alle quade tongen

,

Sy IS een eygen wit van alle kromme fprongenj

Hoe luttel dat 'er feylt, hoe weynigh dat 'er fchort,

Sy wort 'er af beklat,en koomt 'er aen te kort.

Heefc oy t een echte wijf een leelick ftuck bedreven

,

Het wort oock voor een deel den manne toegefchrevenj

Of foo daer eenigh goet by vrouwen is gedaen,

De lof fal menighmael oock op de mannen gaen j

Maer als een weduw-vrou door onvoorfichtigh mallen,

Is in een boos gerucht of vuyle daet gevallen >

Of dat haer wijs beleyt ten goeden name ftaet.

Voor haer is al de prijs, voor haer de ganfche fmaet

:

Beftact oyt jonge vrou een dertel kleet te dragen

,

Men feyt noch evenwel , het moet haer man behagen i

Maer fiet men uws gelijck in ongewoone pracht,

Haer wort de ganfche fchult als eygen toegebracht.

De man befchut het w ijf, de vooghden hare weefen

,

Alleen dit eenfaem dier heeft overal te vreefen;

Het is als buyten fcherm , en fonder toe verlaet

,

Gtlijck een treungh fchaep dat eenigh dolen gaet.

Al was u vrient gewoon fijn dingen uyt te rechten

Met dienft van mannevolk,en fleep van groote knechten^

Ghy, fchaft dien ommeflagh in aller haeften af.

Met dac u weerde man is in het duy fter graf;

Of foo u prachtigh huys of hooge ftaten eyflcn

Door knechts te lijn gedi£nt,en niet door eenigmeyflln^

Soo kieft een eerbaer man, nuhoogh aen fijnen dagh,

Dic al het huys-bedrijf in order houden magh

}
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^aet hemhetbuyte-werck, laet hem de fware lallen

,

..aet hem voor al de forgh van uwe rouwe gaften

:

' Ghy, maeckt u niet gemeen, en laetoock boven dien

I Laet niemant oyt alleen in u gefelfchap ficn -,

lien knecht van gladder huyt als iïjne met-gefcllcn

>al by een fchaniper nienlch u nacmm twijifel ftellen -,

By fonder als het volck in eenigh deel verfpiet

' Dat ghy hem moyerkleet,of meerder gunfle biet.

Hoe teer is vrouwen eer ! een woort in haeft gefproken,

Een lagh belijden af ontydigh uyt-gebi okcn

,

Een v.'enckjemet'etoogh,eenknickjemet'ethooft

Heeft menigh eerbaer wijf van alle glans berooft

:

O wacht u, lieve, wacht voor dtfc gladde klippen

,

Van waer een fwacke voet haeft foude konnen glippen,

Gelooft hetjjonge weeuw, de Ichijn, de bloote fchijn

Die kan u m den naem een eeuwigh hinder fij n

:

Ghy, om te lijn bevrijt van alle vuyle fmetten

,

Moet op het mmrte ding, op alle faecken letten

,

Soo haeft u eenigh qiiaet in eenigh deel bevecht,

Gaet kant er regen aen , en ftelt 'et weder recht.

Koomt oyt m u gemoct verkeerde liift te rijfcn

,

Soofpeent u van den dranck, en foeckt u niet te fpijfcn,

j,De krevel wort geftilt wanneer demaege baft

,

, ,De fiele wort gefpijft wanneer het lichaem vaft j

Indien u weelde quelt, gaet veerdigh na den armen

,

Gaet daer benauthey t is, en daer de fiecken karmen

,

Gaet daer men met en hoort als druck en tegenfpoet,

Of daer een bange fiel de laetfte rey fe doet.

j.Veei fuchten onder een die aen het hertc klemmen
„bijn beter aen den mcnichalswel gepaerdeftemmen,

„Als fpel, en bly gefang : al waer men droefheyt fict

„Daer woont de geyle min,de gulle weelde niet.

Laet ick en weet niet wie in hare kiften fwemmen

,

Ghy moet u weeligh hert,u dommefinnen temmen,
U tochten wederftacn ; al leefje Tonder man

,

Oock daer is eenigh ding dat voordeel geven kan

:

Wie tot het echte bed is eenmael in getreden

,

Die IS gelijck vcrdeylt, en overmks gefneden

,

God heeft 'er even lelfs maer fij n gedeelte van

,

De refte wort gewijt ten dienfte van den man

:

Maer die het droevigh lijck van haren vrient beklagen

,

Die mogen lich geheel den hemel overdragen

;

Die vinden geenbelet te woonen in de kerck

,

God is in dit geval haer eenigh oogh-gcmcrck,

Maerlaet ons vorder ga^n, en komen tot de vrouwen

Die met een grooten Ipoet haer fnellen om te trouwen

:

Men houd dat menigh wijf, oock dickraael aen de

baer,

Nu fmeet in haer gemoet een ander wederpaer -,

ïvlenilet'et menighmael monfentijt gebeuren,

Het cynde van den man dat is onmatigh treuren

,

Het eynde van den druck en van den korten rouw

,

Is (Irax een ander man en flux een nieuwe trouw

:

Gewis een vreemt bedrijf, dat niet en is te plegen

Voor die in ware tucht haer plichten o\ er-wegen

;

Geen wijf en is geftelt gelijck de reden eyft

,

Die met een luchten fin aen nieuwe liefde pey ft.

Wie maer een vlytigh oogh wilop de dieren keeren

,

Die kan van heeften felfs veel nutte d ingen leeren

;

God heeft dit wonder Al foo konftigh toebcrey t

,

Dat ons al wat 'er is tot goede ïcdcn ey t

:

De fpinne leert de mans en a,le jonge vrouwen

,

Ten goede van het huy s haer plichten onderhouwen , a

a jirmeum marem iienan , frmiiinm texere, titp.ma f.vit meritf. co^^j^fgnPli-

nhu {rodidit, dt qiio fupra fart. ï.
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De bie geeft niet alleen den foeten honigh'>raet j

Maer wijft aen Princen felfs de gronden van den

Sraet; h

De Swaluw heeft de kunft van kinders op te voeden j c

De fnege Crocodilontdeckt de water-vloeden -, d

De Vos, die weet de greep , en toont den rechten voet

Hoe dat een fwanger wijf haer leden vieren moet -, e

De miere kan een i'poor aen leuyemenfchen geven

Tot voor-raet in der tijt, en tot een liinigh leven

;

Dekleyne tortelduyf die ftejt de jonge vrou

,

En rebels voor het bed, en wetten in den rou

}

Gaet let eens op het dier, ghy fult 'et vinden treuren

,

Indien lijn wederpaer hem met en magh gebeuren,

Ten heeft geenfpelensluftj maer fucht den ganfchen

dagh

,

Om dat het fijne gay niet meer genieten magh.

Ten iit in dit geval niet aen de klare ftroomen

,

'Hici in het jeughdigh gras, of op de groene boomen >

Met fnijt ten vollen af de tochten \ande jeught,

En leyt na defen tijt een leven fonder vreught. ƒ
Ghy leert hier eerbaer wijf, oock van de wilde dieren

Na tijt en reden eyft u jeught en liefde ftieren >

„'t Is meer als beeftigh volck dat volle reden heeft,

5,En des al niettemin na reden niet en keft. g
'k Én wil noch evenwel geen menfchen wederhouwen j

Van weder, als het dient, of andcrmael te trouwen

,

A 1 wat hier tegen wrockt is oude ketters wcrck

,

Dat noyt en heeft behaeght aen Güdes ware Kerck. h

Hoort,jonge vrouwen hoort, indien u gulje jaren

U dringen aen de borft, u dwingen om re paren

,

Gaet weder, foeckt behulp ontrent den echten bant ,

't Is beter datje trout als in de kiften brant

:

Maer wilt geen tweeden man u leden overgeven

Als dooreen hoogen noot van binnen aengedreven

;

Het is van outs gelooft, dat veeltijts nieuwe trou

Gedijt tot nieuw en twift, of tot een nieuwen rou. i

Daer lijn des niettemin, daer fijn gefette ftonden

Waer aen het echte bedt in defen is gebonden

;

, ,Of fchoon al eenigh ding na reden magh beftacii >

,,Het dient noch evenwel te fijner tijt gedaen.

Men vint 'er over al die, mits een haeftigh trouv/en

,

Iet, ick en weet niet wat , een felfaem mengfel brouwen

;

Soo datmen menighmael, niet fonder fchande, vint

Een vaderloofe draght, een twijlTelachtigh kint j i

Ghy, die u faecken recht ten goede van de feden

,

Bied eerc door den tijt aen uwen over-leden

,

hTotamCi'v'iïem doBrinam ex jipHm regmine deiuci' fojfe quidam vm inf»ti

Komitils virï arhitrari fant. Dwet. tib. J.
Hierogtjph. cap. Meuche a miei.

c De Hiruvdiiie Jhfra dixi}nui.

d P^irit ova {jnquit Plm.) cfaanta anpres, eacfite extra erim loctmfemper incuiat

pnedi-vinatitne quadam , ad quem fttmmo au6lii eo anno egrejfurtis ejl NilM, lib. 8.

cap. 15. 11
e Fulpes parturieas itafecedit , ut raro r.iit yitiiiquam gravLii capiatur. Afijt.

Hij}. Knimal. cap. 34.

f Tiirtur compare amiffo nee ïtqnidam hibit , me in frondenti ramo fedet , nèe

«his fnigeneris coüudeiilihuf aclafcivientil;usfe adjnifeet.'Vivc! ex Ariftot. De eif-

demP/imuf Pudicitia illis priina, inquit, & adidteria ignatti ,covjugn^ fdcm mn
1'iolant, communem^tie Jervant ddmum ; imperiofis jnares, Jf.hindi etiam iniquos

jeriDit.

g A;i jwn tibivideturipfts beftüs beflir.lior homo , ratione vigens , & mnrafmis

'vivdj! ? Beniard- inCarilic.Jerm.')'^.

h M.iUm citm Apolloh 'y-wevibM juadere mptias , qnam nim .Hierohjmo , ad

civlibntnm Jhper/iitioJ'-CTiefötcumfavBimoniie prxtcxtti allicere^ Beza Traïi- de*

Repiid. ér dïvort. Monogavim afertefe; q'ii biganios a Cbyijliana commimitjie re-

pA'eb.vit , ab Ecelep. damnnii funt. late Amims Robbert, rerumh/dicat.lib. i.

ctJp. 8 . Biz,a traci. de altera fpecie Pifygan:^.

i Nupti^ fecuvda raro Jlmt fecimde ; ut mnltis exempUs docet Befold. lib. I.

Poln. cap. 10.

* k Si muiier defunBo marito alterlftatim nupta nono poflea ',!iejife pariat , utri

Ine caf-i pnrtw tribf.endui fit , -varie a luriscmfulris difceptatur,mcr qu^sfimt

qiiifpropter fanguims (ir feminis comrr.txtionsm Jieutrm ej^eji!jtuujlt,al:i utrinfquf>

Hig. Srr--a!H ad Caftm Matrim. Coraf fol. j/.
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Koonn niet als met befcheyt ontrent het tweede bed,
Een jacr is voor de rouw, dat is een oude wet. a.

Ghy mooghtnadefcntijt (of immers na de keuren,
Die yder lantichap heeft als eygen om te treuren

)
Gacn rtrecken u gebet, op dat de wijfc God
Mach fticren u gemoct in dit onfeker lot.

Doch fchüonghy wort vcrfocht, gcvleyt, en aenpebe-
den.

Om voor de tweedemael in echten ftaet te treden

,

En ftelt u geenfins aen gelijck een vryfter doet.
Die met een ydel breyn haer eerfte liefde broet

:

En houd geen mal gevry, en plecghr geen minneftreken

,

En laet met door de lladt van uwen handel fprekenj
Weert rtil in u bedrijf en dcckt u ganfch beleyc
1 ot dat het in de kerck voor yder wortgefeyt.

Ghy moet in dit beflagh ten naeuften overleggen

,

En w at 'er is te doen en wat 'er is re feggen ^^

Maeckt dat u niet een menfch in woorden achter-
haelt,

't Is beter dat de voet, als dat de tongedwaelt.
En laet geen nieuwen vrient aen uv/en fin behagen

,

Ot pleeght al voren raer, oock met de naefte magen
\'zY\ uwen eerftcn man j (b) dat is een foete vont
Die nieuwe banden maeckt, en ftijft het oude bond

:

Doet met in dit geval door eygen-finnigheden

,

Hout vnentfchap daerje placht, dat eyflchen goede fe-
den:

Al benje van den man en fijnen wil gcvrijt

,

Weet datje niettemin noch aen de vrienden fijt.

Men hoort den ouden tijt van jonge weeuwen klagen

,

Om datfe veel bellaen, en efter weynigh vragen

,

Of. fchoon fy plegen raet, ten is maer enckel fchijn

,

Sy willen evenwel niet afgeraden fijn.

Hoe dwalen overal, hoe dolen jonge vrouwen

,

Die voor de tweedemael haer fnellenom te trouwen

,

't Is w onder wat men hoort, en wat men dickmaelfiet,

AVanneerdekrevel-fuchthaerindeledenfchiet;
Dees trout een vreemden haen om dat hy weet tefingen

,

En geen' een lichte-voet om dat hy weet te fpringen

,

Uederd'een jongen wulp van onbefuyfdenaert.
Ofom een kroefe kop, of om een krullen baert. c

Ghy laet met alle forgh op uwe faecken letten

,

Eer iich in eenigh deel u finnen neder fetten j

„Noytwort'ergoetbeleytineenigh ding gepleeght,
,

,
Als daer men eerft het ftuck met gave finnen weeght.

Indienje vryers hebt die aen het herte raecken

,

En datje wort verfocht u keus te willen maecken

,

boowacht u door het vleys re worden afgeley t

,

Maer wiekt in u gemoet wat u de reden fey t.

En kieft geen jongen laf in weelden uytgelaten

,

Die voor een lanterfant gaet proncken achter fi:raten

,

En kieft geen vremdeling, die moytjens opgefet
Loertom een vetten ael te locken in het net :

En foo de frifi!e jeught van uwe groene jaren
Is tot de vrucht bequaem, en luftigh om te baren

,

Soo kiert noch grijfen baert noch tandeloofen mont

,

Al wort fijn goet begroot op menigh duyfentpont.
En kiert u bovenal, indienje fijt te raden.
En kiert u geenen man met kinders overladen i

a Tempis huUu hodie miilieribus prafcriptum ejl annus , idqiie Tiedtitn ob fangui'
nis confufioncm,fed ob revcrentiam mariti, cmn mttlier etiamjt mtra amiumptpc-
rit tewpiu hiBtu peragere tenetur. Godefred.^id L. dccrcto C.ex quib. c.tujls mfam.
-vid.L.JiijuaC.defecmid. nitpt. Speckh.Cent. z.daf.i^. 71.10.

b Miilier,Jt qua amiffo marito in Uquiitm mfirmitatisfii^ timet inc'idcre ,J!vuh
ntiba: in domino, tantum ut elecliontm mariti paren(il:u deftrat, ue appetenti<e exi-
metur aiifltr

, fi ipfa de nuptiis eU^Tionem pbi vindicet. expetita enim tnagu debet
<viden a -uiro, quam ipfa "jirum expetife. ylmbrof. lihro de yibraham Patriarcha.

1 Van dit allesjouden levendige en bekende exempelen gegeven konnin warden^
fiobit tijt enpUetfe toeliet.
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En, fooje niet en wilt verfmachten in verdriet.
En kiert in dit geval, en kiert u jonger niet.

Wat van het eerrte rot- een deel van defe gaften
En heeft geen ander wit als in het goet te tarten

,

Geen ander oogh-gemerck, als wel en lurtigh fijn

,

En fiechs tot uwen kort te fitten in den wijn :

E n als foodanigh volck ontrent de vreemde menfchen
Heeft in het fpel gebracht al wat de luften wenfchen,

Soo komt het treungh t'huys,en fit gelijck een block,
Een ander heeft de vreught, en ghy alleen de wrock:

Wat mooghjejonge vrou,watmoogh)edoch verlangen.^
De vreught van dieje wacht blijft aen de klopper hangen,
Wat geert of leven had is buyten al gequirt

,

Voor u en rêrt 'er niet als flechs alleen de gift.

Nu tot het tweede deel. een ouden man te trouwen
Is enckel herten-leet voor alle jonge vrouwen.

Gelooft her, watje doet, of hoe de faecken gaen
Ghy fijt, in dit geval, ghy fijt 'er qualick aen

;

Indienje heve koort, een yder fal gelooven
Dat u beveynfde gunrt fijn kafl'e wil berooven ^

Indienje defrigh fijt, foo roept de ganfche ftad
Dat ja u gulle jeught een jonger liever had :

Indienje liefde pleeght, ghy fult et al verkerv^n^
Want jcnge lieden vreught doet oude lieden rterven

>Of fooje machtigh fijt te leven fonder man

,

Wie IS 't die aen het volck de monden rt-oppen kan

;

Dit maeckt dan over al een angftigh mis-vertrouwen
,'

Een pijn-banck voor den man, eenhelle voor de vrou-
wen;

Ach I 't is een vinnigh menfch , en hart gelijck een
fteen

Die doot en levend vlees wil binden over een.
Koomt tot het derde ftuck. veel kinders fonder baren
Sijn niet aU enckel leet ontrentde frifle jaren

,

En Sttef-moer is een woort dat al te vinnigh luyt,
Ondienftigh boven al ontrent een jonge bruy t ; d.

Men noemt ons feker lantdaer, op befette reden,
K oyt in den breeden Raet een man en wert geleden

Die heve kinders had, foo veel hem dienen mocht.
En efter in hethuys een tweede moeder brocht: e

Een jongen, die een hont eens dapper wilde treffen

,

Vermits hy voor het huys niet af en liet te kefltn

,

Roghtjuyft fijns vaders wijf; en.metdathyhetwift,
Soo riep hy tot het volck: hetisnictalgemift. ƒ

Siet
!
wat een bitter leet, en wat een hatigh wefen

,

Is in den harden naem van dit beroep te lefen :

Ghy
,
die een fteunfel foeckt voor uwen fwacken aert,

Trout daerje moeder wort, en eygen kinders baert.
Ten lerten, jonge vrou, wat fijnder Iware klachten ?

Wat fijnder over al, wat fijnder droeve nachten
Te vinden by het volck, alleen op defen gront
Om dat haer koetfe fcheef, en niet gelijck en ftont ?

Die gro^n en luftigh is als uwe dagen korten

,

Die meynt, her ftaethem vry in lurten uy t te rtorten

,

En dat fijn frifle jeught, oock op den vollen dagh
Een fchoonder nevens u, ofjonger hebben magh.

Vriendinnen, om verdriet en alle twift te fchouwen

,

O tracht met uws gelijck, en anders niet, te trouwen j

Of fooje niet en kont bereycken defe wet

,

Ten minften houd den voet die elders is gefet

;

d De edio novercali (y Jiovercarum epithitis vid. Tiraq. l. 9. num. 1 96. Uett tM
ntn perpetuo vera fint ; ut p.itet ex L.fi muiierf. de Cajlren. pccul. é" L:filit.%.

Jti^jff-de aditn.leg.uiinoverca legavit privignojue auripondoquinque- ó" i» l~ttjl
C. adSenatus corifultum Trebcll. muiter qu^edamprivignum haredem inflituit.

c De Sybaritii id mtmorta prodidit Anrneiu Robert. rerum Iiidicat. ïib. l. caf- 8.
f Hd. Stef. Guax. Converf. civil. /. 3

.
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Indienje veertigh telt, foo dienje niet te paren

Met een die niet en komt tot vijf-en-dertigh jaren j

En lbo daer eenigh man de t'feftigh overleeft

,

Hem dient geen jonge vrou die min als dertig heeft, a

Siet daer een rechte peyljdie, foo het mochte wefen

,

Wel diende voor een wet te worden afgelefen

:

Ghy, foeckt gelijck te fijn met uwen bed-gefel

,

„Twee oflcn niet gelijck en ploegen nimmer wel.

En laet hier u gemoet niet wilt en dertel fwieren

,

Maer itelt u vooreen wit befetheyt van manieren j

En trout niet voor het oogh , maer kieft een fedigh

man,
Die met een foet beleyt u finnen buygen kan

:

't Is vry een groot behulp een man te mogen krygen
Die, laegh m fijnen geel^,om hooge weet te ftygen >

Die met een ftiUe fiel, en met een reyn gemoet
Als uyt den hemel fiet wat ftof en aerde doet.

Die kan u in geluck van alle waen bevryden

,

Die fal u gulle pracht in weelde leeren myden

,

Die fal u fteunlel fijn, wanneer het qualick gaet

,

En houden overal de rechte middel-maet.

indenje fijt geneyght u tochten af te breken

,

Die noch van ouden tijdt in uwen boefem fteken

,

Hy fal u wijfen aen hoe dat 'er dient gewracht

,

En hoe het ydel breyn moet onder fijn gebracht

:

Indienje raet begeert, oock in bekaeyde faecken

,

Om weder recht te gaen, en uyt den neer te raecken

,

Hy fal u leyder fijn, en brengen aen den dagh
Al wat u in den geeft ten goede dienen magh

:

In 't korte, wat 'er is of dienftigh aen de leden

,

Of nut voor u bedrijf, of noodigh in de feden

,

Of heylfaem voor de fiel, oock in den laeften nooc

Hy fal u fteunfel fijn tot in de bleecke doot.

En paft u nimmermeer de bruyt te laten maecken

,

Of ( fooje kinders hebt ) verefi^ent alle faecken

;

Geeft hun dat reden is, aleer een tweede man
\J gunfte tegenftaen of wederhouden kan >

Wat uyt het tegendeel voor ongemacken ryfen

Is even uyt de daet aen yder aen te wyfen ,j

lek weet een jonge weeuw van alle man beklaeght

Die in haer leden felfs hiervan nochteykensdraeghtj

Sy- uyt een luchten fin met trou-fucht aengedreven

,

Had aen een jong-gefel haer rechterhant gegeven

Als pant van haer gemoet, en doen het was te laet

Ontdecktfe wat'er fchuylt, en vordert goeden raet;

Waer toe hier groot misbaer ? of fchoon de vrienden

kijven

,

De knoop is vaft geleyt,en moet geduerigh blijven

;

Een neef des niettemin beweeghtde jonge vrou

,

Dat fy haer eenigh kint wat naerder goeden fou >

De voorflagh wort gevolght en in der haeft befchreven

,

Verleden na den ey fch, en aen den vooght gegeven

Ten ftilften dat men kan. daer trout de blyde bruyt,

Maer fiet ! eer langen tijt de faecken komen uyt

:

Strax wort 'er heet gefchil hier over aengefteken

,

De man wil door het recht den ganfchen handel breken

,

Hy noemt 'et flim beleyt, als fonder hem gedaen

,

Hy noemt'et quaet bedrogh dat niet en kan beftaen -,

De vooght drijft even feer, dat ja verloofde vrouwen
Sijn machtigh hares goets tot aen het wettigh trouwen j

Daer,na den Rechter toe. hethuysleyt over hoop.

Het wijf fit in den druck, de man is op de loop :

Het ftuck wort onder dies door al het lant geweten

,

En noch en is de wrock op heden niet gefleten

,

a Ge-ne-vcnfii hxc eft Conjiituuo quam refert& laupiat Cypr.fm Ti-nSI. de Jpon-

fal. cap. Ij. uii»i. 12.
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Maer waft geduerigh aen ; en waerom meer geicy t ?

Een gants verloren huys alleen uyt quaet beleyt. ^

Vriendinnen, fedigh volck, wilt defe klippen myden,
En u ter rechter ftont van alle laften vryden >

Doet oude fchulden af, maeckt alle flommer quijt

,

U feefte dient te fijn gelijck een nieuwen tijt:

't Is dickmaels aengemerckt dat, naer het tweede paren
^

En twift en huys-gefchil haer felder openbaren

,

En vry al wranger fijn als in het eerfte bed
Daer eenigh jeughdigh paer te famen is gefetj

De reden is bekent, twee herten fonder bochten

Van eerften aen gevoeght en in der jeught gevlochten

Sijn onder een gepaert en over een geleyt

Gelijckmen mande-werck van fwacketeenenbreytj
Maer alfler eenich volck te famen is gekomen

,

Dat in een voorigh bed fijn ployen heeft genomen *

Wat is daer ongemacx, eer dat het eerfte krom
Kan bu ygen na den ey fch, en keeren anders om ?

Ghy, diegenegen fijt om noch eenmael te trouwen,

Leert, nadetijtvereyft, in nieuwebochtenvouwen;
Hier dient al meerder kunft, en vry al grooter kracht

Als die u fwacke jeught heeft aen den man gebracht

'

Wilt voor een nutte les m dit beginfel leeren

,

Hoe van den eerften man u finnen af te keeren

,

Hoe in het tegendeel de tweede dient gekent

,

En hoe u ganrs bedrijf naer hem te fijn gewent

;

Veel op een vorigh man in defen ftaet te roemen ,

Hem dan oock eere doen, en over al te noemen

,

Is geenfins na den tijt ; 't is beter datje viert

De Son, de nieuwe fon^ die nu den hemel cicrt.

Wat dient een eerfte man van u te fijn geprefen ?

't En kan hem,daer hy is, doch geenfins dienftigh wefen

;

E n hy , die maer alleen nu dient te fij n bemint

,

Wort over dit verhael ten hooghften ongefint >

Hy beekhem feker in, dat u ontijdigh prijfcn '

Hem pooght als metter hant fijn feylen aen te wijfen

;

En, fchoon ghy niet te fcherp of niet te fchamper fijt

,

Hy duyt 'et evenwel alleen tot enckel fpijt.

Veel dingen fijn gewoon ons foeter in te komen
Om datfe van het oogh aireede fij n genomen

,

Maer 't is bekaeyde kift die niemant blufiTen kan

,

Ghy, voeght u naer den tijt en eert nu defen man

:

Eert hem die met u leeft, en laet den dooden ruften

,

Dat niet in wefen is, en moet u nietgeluftcn:

N aer dar u rechterhant haer tweede trouwe gaf,

Soo dient het eerfte bont gelaten in het graf

Doet hier gelijck de Bye, die mijt de dorre rofen

,

En fet haer op de bloem die eerlt begint te blofm -,

Vriendinne , tot befluyt, ghy die den tweeden trout,

Siet datje 't in der daet oock metten tweeden hout.

't En is niet lofs genoegh al wort een wijf geprefen

Van tucht, en eerbaer root, of van een deftigh wefen

,

Sy moet genoeghfaem fijn, en heulen met den man
Al eerf haer echten plicht ten vollen treften kan.

'kEn wil noch evenwel geen vrouwen gaende maken

,

Om by haer tweeden vrient den eerften oyt te laken

,

Neen, beter niet gefeyt: ghy, fpreeckjcgoet of quaet,

't Is tegen u beroep, en buyten onfen raet

;

„Fen weduw heeft gelijck van haren man te fpreken

,

„En tot defifelven lof by wijlen uyt te breken -,

,,Maer alfle weder trout, en nieugefelfchapkrijght.

,,Dan iflfe wel bedacht, indienfe ftiUe fwijght.

b ^n Iponfa mfcio etc inconfulto Jponfo bona Jiia pojjit alienare non tmnhio extra

contro-verftam eji, ^ licet plurm<e ejf mae;7ii mommti rationes pro potefittte (ponpe

iillegari pojjïnt , Frafes tame^i E'verard. pro fponfo contra alienationemrefpondit,

Vid. Confil 10. tmn. 3. 4. & 5- Ittm l'eck. de tejiament. conjiig. lib. 1. eap-H^,.

n:m. 14.
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Een vvoort hier totren man. ghy die , gefint te trouwen

,

Verkiefl: tot u behulp een van de droeve vrouwen

,

Een die met mnigh leet haerdoden vrient bcklaeght

,

Verwacht hier ander wcrck a's by een jonge maeght.
Siet

!
die een nieuwen fchoen alleen voor wey nigh dagen

Heeft liaegh,om fijn gemack, aen eencn voet gedragen

,

Soo hy die nadcrhant eens anders fchicken wik

,

Let, hoe het maeckfel ftaet, en wat 'tt hem verfchilt

:

En weeft toch niet te gram, en niet te ras verbolgen
Al weet de nieuwe vrou u ilnnen niet te volgen

,

Sy is gelijck een fchoen die na den tweeden voet
Haerployen,haerbegrijp,haerbochté fchicken moeti

Sy moet hacr niet alleen tot uwe feden keeren

,

Sy moet oock boven dat eerft trachten af te leeren

,

Al wat uy t eyger aert in hare linnen bleef,
En wat haer eerfte man in hare fmnen fchreef.

Dat met een vaftcn bant twee jonge lieden paren
Rijft uy t een eygen aert van hare groene jaren

;

De daet die wijft 'et aen, 't is ver het foetfte foet
Dat lemant in der jeught acn jonge vrouwen doet.

De jonckheyt heeft de macht om veelderhande faecken
Bevalligh aen hetoogh, enluftigh uyt temaecken,
Oock wel door enkel fchijn. de jeugt, de foete jeugt,
Die vint in alle ding, of maeckt hacr eygen vreught.

Men liet het eerfte groen, men fiet de lente-peeren

,

Men fiet den nieuw en moft van alle man begeeren

,

Menfietmeeftalledingvoorgoettelijn beroemt,
Slecht om den tijt alleen, en dat 'et vroeger kcemtj

Bedcncktdit, gunftigh man, en leert'et overwegen,
Waer toe in defcn ftant de vrouwen lijn genegen j

j,Wietot een nieu beroep de fmnen henen went,
„Dien is et wonder nut dat hy de gronden kent.

Ghy vrouwen wederom, gaet betert u gebreken
Die van den ouden tijt in mven boefem fteken -,

Snijt waen en eygen (in, fnijt al het wefen af,
Dat eertijts uwen man tot onluft reden gaf:

lek hoop u rouwe jeught, die in u voorigh leven
Was in het vrouwen ampc niet weynigh onbedreven

,

hiedt nu ter tijt geleert, en wat de liefde fcheyt

.

En wat de gramfchap ftilt, en als te flapen ley t :

Stelt da r hier nu ze. werck, en leert de ftege finnen
Tenieften

: magh het fijn) met krachten overwinnen.
Voorai Joer malle pragt,doet hoogmoet u'ytten geeft,
Die ftoort het ruftjghuys, en breeckt den vrede meeft;

't Is over lang gemerckt, dat dryderhande faecken
De vrouwen boven al vol dwafe bobbels maecken

;

Haer trotsheyt wort gcgront ofop het meerder goet,
Of op haer fchoone verw^ of op een hooger bloet :

Van yderwatgefeyt. 'tis vaftdatalle vrouwen
Sijn eygen aen de mans foo veerdigh alfle trouwen

,

God heeft 'et foo gewilt : oock weet u rijp gemoet
Dat ja u frifle jeught is beter als het goet

:

Wat grontdan is 'er doch om hier te fijn verbolgen?
Een die het meerder heeft moet ook hetm inder volgen ;

Ghy fiet u by den man en onder hem geftelr

,

Wat reden kander fijn te morren om het geit ?

Te roepen dat het fijn u fchij ven dieder klappen
Is met een ftouten voet op uwen hoeder trappen

,

Is tegen echte trou en tegen uwen eet

,

Vermijt danJonge vrou, vermijt dit fchampcr leet.

Wat hier de fchoonheyt raekt. laet maer de reden werké,
Ghy fult u misverftant in korte ftonden mereken

i

Al dat in u gemoet verweckt het bol gefwcl

,

Is maer een dunne fchors, een nietigh buyten-vel

,

Al wat daeronder fchuy It (waer toe u moedig roemen?)
Is'ick en weet niet wat, dat niet en is te noemen

,

Dat niet als met verlof en dient te fijn gefeyt

.

Ach! 't is een enckel vlies dat fchoon en leelick fcheyf.
Geen lis en kander eer van heete lucht verfchijnen

,

Alsdefe teere bloem fal in der haeft verdwijnen

,

Een buyl, een klcyne bluts, een korts, een kinder-bed.
Het minfte feertje fchaet, het kleynftepuysjc let.

Gaet nu, gaet ydel volck, mcthooghmoetopgcblafen
En fteeckt de borften uyt om defe vyfevafen

,

,, 't Is fcker dat de mcnfch in fchande kernen moet
,. Die om een nietigh ding een moedigh herte voet.

De glans van edel bloet, waer op de menfchen fwellen,
Om datfe menigh helt in hare Boomcn tellen

,

Is maer geleende deught, dic niemant beter maeckt.
Indien hy naderhant de vrome daden ftaecktj

Of is 'er eenigh ding in dit beftagh te prijfen

,

Dat meet een echte wijf van haren hoeder rijfen

,

Naem, adel, hooge ftaet, en alderhande glans

,

Koomt alle vrouwen aen by middel van de mans. i

Befiet daer, fedigh hert, de gronden wegh genoemcn
Waer op mceft over al de jonge vrouwen roemen

j
1

Ghy,pooght met uwen vrient te leven fonder pracht,
„Door ootmoet wort het huys de vrede toegebracht.

Tot hier roe van het volck, dat mits bcquame jaren
Kan woonen by de man, en lieve kinders baren

,

Maer als de gry fe tijt u metten rimpel ploeght

,

Soo weet, dat nieuwe trouw u niet te wel en voeght,
Indien hier reden gek, indiepje fijr te raden

,

Wilt dan geen ander jock op uwen halfe laden

,

Ten is uws wefens niet om meer te fijn gevrijt

,

Al quam 'er oock een man gelijckmet uwen tijt.

Wanneer een jeughdigh paer, in echte trou gefeten

,

Heeft mgemeene luft fijn eerfte kracht verfleten

,

Soo kan een billickmenfchvertrooften fijn gemoet,
Oock fchoon het laefte deel verheft fijn eerfte foet,

Als iemant heeft gepluckt, en met 'er daet genoten
De bloem van uwe jeught met luften overgoten

,

't Is reden dat hy dracght, en fonder morren lijd'

Wat dor en delluw wort ontrent den winter- tijt :

Maer die geen ander foet, als kuch, te faraen brengen.
En in het echte bed maer fiecke leden mengen

,

En konnen nimmermeer te rechte fijn gepaert,
Sy vrycn buytens tijts, en trouwen tegen aert

:

Wie dorre tacken int/cn dat op oude boomen

,

Diens hoop is enckel fpot, en met als vyfe droomcn

,

Daer is geen leven-fap geen jeught, geen edel vochti
Daer van me immer vrucht of fucht verwachte mogCj

Sy konnen nimmermeer, fy konnen niet verheelen

,

Sy blijven ongevocght tot acn de minfte deelen

,

Sy leven ongepaert en hebben niet gemten

,

Als dat haer afch mifichien fal mengen onder een.
Twee herten fonder trooft die moeten eeuwig kermen j

Twee lyven even koel en konnen niet verwermen

,

Twee fwacke fonder hulp en worden noyt gefticht.
Twee keerflen fonder vlam en geven nimm'cr licht

:

Ghy waert voor defen nut,om na den man te buyge'n.
Als u het eerfte root quam van de jeught gctuygen

,

En hy was even doen gelijck een jeughdigh rijs

,

Maer fiet I nu i\jtje ftram, en bpyde wonder vijs.

Hethjm van uwe jeught, dat herten plagh te binden,
En is na defen tijt niet meer in u re vinden -,

U boom, wei eer gebloeyt, is maer een kale ftock

,

En dat eens vruchten droeg.is maer een dorren block,
Het wit van uwen hals, het root van uwe wangen

,

Het klaer van u geficht, het fier van uwe gangen

,

En wat 'er eenighfins de finnen locken mochr

,

Is al gelijck een mift verdwenen in de locht

:

De
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De finnen, die het lijf in fijn geftalte volgen

,

Sijn quelligh, fonder vreught, en in der haeft verbolgen,

Jn 't ko rte, wat 'er refl: en is macr enckel gift

,

Soo dat het echte bed fijn ganfi:he fteunfel mift.

Waerom dan noch gctrout ? ghy liet u lelie palen

:

Waer toe een m ooi gerec ht. daer niet en is te malen ?

Ey lieve weeft geruft, en blijft gehjckje fijt

,

Want als u beecke drooght , foo dient 'er niet gevrijt.

Ghy roept hier tegen aen ; VVat fal ick dan beginnen ?

Wiefal mijnfaecken doen? wie mijne fchulden innen?

Wie falder voor de wet, of voor den rechter ftacn ?

Wie lalder op het lant mijn dingen gade flaen ?

Waeris een wijf bequaem omkindersop te trecken ?

Om fonen,doór ontfagh, totdeughden op te wecken?

Waer is een wijf bcquacm om al het onverftant

Dat knecht of meyfifen pleeght te houden in den bant?

Eylaes ! geen vrouwen hooft en is 'er toe geboren

,

Achi waer een manontbreeckt,daergaet'etal verloren,

Men feggc wat men wil, al fijn wy vrouwen out

,

*t Is noch de befte voet oock dan te fijn getrout.

Maer waerom doch gebru ykt fo veel verbloemde reden?

Men kent u loos beleydt, van over lang geleden

,

Hetiseenoudefpreuck : „fybroeteengeylenaert

„Die, als de moeder lluy t, noch wenft te lijn gepacrt.

Ick weet dat u bedrijf dient waer te fijn genomen

,

Maer konje niet een vrient in dit geval bekomen ?

Üf is 'er in het lant niet een gedienftigh man
Dieom een eerlijck loon u faecken redden kan ?

Ey : foeckt geen futfel-boeck -, daer fijn bequame lieden

Die u ten dienfte ftaen , endieje raooght gebieden j

Indien u dat alleen ten wedcrhuwen drijft

,

Soo raed' ick datje noch in uwe vryheyt blijft.

Wat nu de kinders raekt: waer ftaet het doch gefchreven

Dathun u tweede man fal cenigh voordeel geven ?

Ick fie, vmnneer het volck betreet het tweede bed

Dat iedermaer alleen op eygen bate let

:

„Om kinders dient het wijf een echte man te trouwen

,

„Om kinders wederom haer luft te wederhouwen

,

,,Om kinders,jonge vrouw,foo quaemje tot den man,

„Enoih der kmders wil foo blij ft 'er weder van

.

Men hoort den ouden tijt met oude vrouwen gecken

,

Dieop het echte bed haerkoude leden ftrecken

,

Eenbruytdie rimpels heeft is weert te fijn befpot

,

Menhoutfebyfter geil, of uytter-maten fot-

Ghy fijt voortaen bequaem om beter dienft te plegen

,

Om yder by te fijn, na dat 'et is gelegen j

Siet wat een fchamel menfch in druck en fiekte maekc.

En laet 'et acn de jeught al wat de kamer raeckt -,

Stil. eenfaera, treurigh fijn,en, met een foet verlangen

,

Veel tranen evenftaegh te rollenop de wangen

Te ftorten voor den Heer. dat is een reyn gelaet

Dat u ten beften voeght, en paft op uwen ftaet

:

Veel trooften in der noot, veel bidden, milde deelen

,

Dat fijn voor uwen hals de befte bruyts-juweelen j

Niet dat de leden ciert, maer dat de fiele bout

,

Is dienftigh aen het volck dat niet en is getrout.

Doch foo ghy niettemin, oock in de boofe dagen

,

Die ongewifife kans noch eensbegeert te wagen

,

. Soo koomt dan tot het werk gewapentmetverdragh,

K iet met een luchten fin, gelijck de jonckhey t plagh j

En wacht geen malle vreught ontrent u dorre leden

,

Maer tracht ftechs in het bed te mengen u gebeden j

En wacht geendertel fpel of rancken van de- jeughc

.

Die ghy in die geval niet meer gedencken meught

:

Als hoeft, of felle gicht u lief geielf.hap quellen

,

Ofdathem van de fucht de ganfche leden fwellen

,

U w E. ^9f

Of ecnigh fib'gh nat hem pijnight aen het been,

Gaet ftort dan over hant u tranen onder een -,

Hebt deel in fijn verdriet door gunftigh medelijden»

En doethemiijn getes,oockfo'iider u te mijden,

En onder dit gewoel, foo fpreeckt in u gepeys
Ly wat is van de menfch en van het nietigh vleys l

Maer foo in tegendeel de faecken foo gebeuren

,

Dat u ellendigh lijf dat u\^ e geeften treuren,

Dat u een hcete koorts geduerigh even ftraf

Wil leyden metter handt, en leggen in het graf,

Fn wilt in dat geval u finnen niet bemoeyen
Met dingen fonder flot die uytten hooghmoet vloeycn >

Te weten, wie den rouw fal hebben voor en naer

,

En wat men voor een kleet fal leggen op de baer

,

En ofmen door het huys de glafen lal bedecken

,

En met een baeyen kleet de kamers overtrccken

,

En watmen voor een Vout lal maecken in de kcrck,

En wat men voor een fchrift fal malen op de ferck

;

Laetvarenditbeflaghj het lijf behoort der eerden

,

Treetin tot u gemoet, dat is van meerder weerden i

Denckt wat u nu betaemt en wat de reden eyft

,

Denckt waer hethchaem ruft, en waer de fiele rcy ft >

Denckt vry dat u gemoet nu reden heeft te geven

En van u lofi^e jeught, en van u ganfche leven

,

En van u woorden felfs ; denckt vry dat u gemoet
Behoeft voor alle ding des Heeren weerde bloet

,

Denckt met een treurigh hertop u voorleden fonden

,

Alaer trooft u niettemin in Chrifti diepe wonden >

Denckt hoe een bange fiel moet laven haren dorft

,

En vinden eeuwigh heyl in fijn bebloede borft.

Wanneer de bleecke doot bereydt haer lefte vlagen

,

Ontbiet daer u gefin, u vrinden en u magen

,

U kinders van gelijck, voor al doch uwen man
En neemt 'er in 't gemeen den laeften oorlof van

.}

Geeft yder fij n bericht, na dat et is gelegen

,

Betuyght des Heeren ftraf, en weder fijnen fegen

,

Betuyght dat alle vlees is niet als enckel gras

,

Een bloem van eenen dagh, een byfter teer gewas

;

Betuyght hoe buytenGod geen ruft en is te vinden

,

En dat al 's werelts glans is lichter als de winden

,

En brofer als een glas ; betuyght met alle kracht

Dat niet als Godes werck is weert te fijn betracht.

Het is een noodigh werck ontrent de laetfte tranen

Een kint, of wie het fy tot deughden op te manen

,

't Is feker dat 'et treft,jae door het herte breeckt

Wanneer een bleecke mont haer lefte reden fpreeckt.

Indien voor defenoyt, nufijndervolle reden,

Geduerigh tot den Heer te fenden u gebeden

,

Te ftijgen in de lucht, en tot foo grooten werck

Te roepen t'uwer hulp een hoeder van de kerck j

Te roepen uwen vrint, die aen u vorigh leven

Tot vreught, tot onderftant, tot hoeder is gegeven*

Gebruyckt dit altemael,en watje vorder kont

;

Maer ftelt u trooft alleen inGod en fijn verbont

:

En wilt in dit geval niet angftigh liggen vreefen

N och voor een ouden man, noch voor u jonge weefert.

Beveelt hem alle ding die alle dingen geeft

,

Of fchoon de moeder fterft. der weefen Vader leeft j

Maeckt alle banden los die u de fiele prangen

,

En laet geen aerdfchen draf aen uwe finnen hangen

,

Laet van het goet de forgh hem die het goet be-erft

,

En fnij t u leven af oock eer het lichaem fterft.

«^/«/f obitum mariens non moriturw ohtt.

K i TA-



Hondiiis infijn hof-wetten te ftrengc tcgensfwangere vrouwen,

Hclena nu bedacght en hacr klachtc

,

i s i

Hemel en hcmell'cliefaccken, iSj

Hoc voordscl te trecken u yc de gebreken des ouderdoms , 1 8 7i a

Hoe (i-h te dragen in fiecktcnen atllervcnvan vrienden en lieve

kinderen, 187, b
Hoe een cjcmenfche fijnen ftaet behoort te ovcrdcncken , lyj

Hoenchmecdedoodt gemeenlaenuemacckni, lyi, a

Huwelick ot' Itrijdigh xy meteen geruit en God-faligh leven, //«r

Voor-rttlen van 't 1 Dttl,

I.

Ir, nefl bitn né,<]uir)'efl hitnmarié

j

54»

b

l'ifoleni tnAlitrn bcata uxor , ^ i , a

luweelenenbeduydingedcrfclver, 61. b

luwccl-küftcr van dé bruytcn watlccr-ftuckcndacruytvoorhacr
te trecken, 61

loden hadden hare bruytin eygen bcwaringe

,

67, b
lagers die meer een hont als hacr vrouwen beminnen jbcrifpt, io9,b

lalofieen hare belchrijvinge, ï «e, a

luftinacnhacrdecrlickeynde, /W.
lonck-vrüuw/o/jj««rfC»eTO«»5Zccufchcpcrclgcnoen-it,cnwaerom,

140, a

Intcnloffelijckcenfoetcoefreningc, 14' j^
longe vrouwen voeght 'et wel dat l'y hare boefems d£cken,als fy ten

bywelen van cenig man ne- volk haer kint te luygen geven, i « ? ,a

Ichneumon ( een uier alfoogenaemtj moeten een wijtje ofte een
manneke zijn , na dat het iich in 't vechte.i wel ofqualick gedra-
gen heeft, 104, b

longe maeghden te trouwen beft om beter te paren

,

5 ^, a

leughtcnhareranck'envluchtighcn verganckelick, i8,,b
In pcti: /ci.<r:um Symbolum "viout , 194
longe weduwen veel op-fprake onderworpen

,

ibni.

longe weduwen moeten haer van alderhandc manne-volck-ont-
flaen aacin haren dienft was, immers dacr mede niet gemeen-
faemtezijn, |<J4, b. is^

longer man te trouwen voor een weduwe, ganfch forgelick , 1 9«, b

laren bclchreven die bequaem zijn in man en vrouwe , om t'famen
teverfellen, >97ja

rv.

KOraeIjfij n bcduydingejen wat leer-ftucken daer uyt te trecken,

62,

a

K roonen voor de bruydt, waer toe dienen

,

6x, b
Kinder-quceck, eygen aen de vrouwen, en hoe lange, Xo,a

Keuckcn en haergevolgh, de vrouwen bevolen, j2o, a

Keucken- wetenfchapbygroote lieden eertij ts betracht , iio, b

Kuyshcydr een eygen deught der vrouwen , ii6,b

Kruyden die weten wat haer fchadelick ofdienlligh is, ii?,a

Kawoerdcn vanvreemdenaert, ibtU.

Kindei-teJcnmetdengebedere beginnen, i5t,a

Kinder -teler, en wordt niet gevordert door onmatige verfamelinge

met de vrouwc,macr door het tegendeel en reden waerom, i s -tjb

Kinderen in dronckcnfchapoftc andcie ongellaltc gctceit, zijnge-

meenlick deelachtigh van de felve gebreken

,

i ? >> b
KindcrsfüOveelalsdoenlickis,eenp.uighop tevoedcn, i6s,b

Kletderen van de vrouwen en cieraet buytcns huys alleen ge-

brüykt, en worden niet gedragen tot vreughde van de man, lió.a

Kamer- faken en wat daer aen kleeft, heymelick en met belchey-

dcnthcydt te handelen, 156,»

Kinder-fuchthoete matigen, j6o, a

Een kint by een feugeopgevoedt, vanvreemdenaert, i6h,^
Eenkir.tbyeenwollmnegefooght, 164, '6?

Kinders door Inoode voeilcrs dickmael bedorven

,

«&?»[>

Kinders hoc op te voeden , iC(;h

Kunftcntclecren aen de kinders is het fckerfte inkomen dat haer

de ouders na laten konnen, leó, iS/

Kinderen aertintefienalcerdieietteleeren. i<''7,a

Kinders fonder hardighey dt en dwangh op te brengen

,

1 68, a

Kinders niet te ftraffcn als meteen koelen lin en buyté toorne, 1 S8,b

Kiesheydt in 't eten de kinders niet aen te gewennen

,

c 69, a

Kinders allmcn gallen noodt mede aen de tafel te letten fchadclick,
tbid.

Kinderen vervaert te maecken met fpoockery en diergelijcke . mis-

prefen, i<fp,b

Kinders veel teprijfcn voor vreemde Heden ftaet dwafelick , 1 7°

Kruyden, boomen, gommen, cndc diergclijckc zijn al mecft man-
nek -ns en wijfjens, io6,a

Kruyden dat mannekens kruyden zijn, bequaemft in de medicij-

nen, lOi.b

Keerfle die in de pijpc brant vergeleken met een out men fche, i o'^

Kinders vcrmaent op 't verfchcydcn van Vader ofte Moeder, iji:,a

Kinderen die nae rechten voor vaderloos gehouden worden. i!)<,b

Kinderen dienen de ouders ce bewegen om niet te hertrouwen,
ipp.a

L.

LE(Tcvoordcnieti-2choudc, (>5

Liefde is de grondt van de eenighcydt

,

pc, b

Liefde van de man hoedanig meet wcfcn over fijn gcfelfchap, <jo,a

Lywatt eu het gebri:yck daer van

,

i ^i .
b

E L.

Ledigheydtcnisgccn vermacck vooreen rcchtfchapenmenfche,

Leer-ftuckennytten hofontleent, 1 + 1'

b

Leer-ftuck van het zacyen genomen

,

, 4:^

^

Lcer-ltuck van het Inten , ,b,j^

Leer-ftuck van den moerbcfy-boom, i4:,b
Liftighcydt van fommigc vrouwen om moygckleettcgacn, met

toeftacn felfs van fpirige mans,
, 27

Leenen by Je gcbueren ofte vrienden van eenigcn huys-raet of
dieigelijcke te mijden by de jonge vrouwen,

1 ig
Lorftenen borgen (oock vankleynedingcn) mis-prijfelick, 1 2p,a
Luften van de fwangerc vrouwen en hoe fich daer in te hebben,

i<;.,b. i6i,a
Lambyeengcytegefooghtkrijghthardewollc, 164
Leugen en hartneckighey t de kinders voor al aftegewennen,i ö6,b
Lr.tijnfchc tale hocby kmders geleert kan worden fonder fchole

g-'C»' I68,a

M.
MArynohlt»n»oblit hfemme roturiere , 54, a

Met een vryer maghmen loven , meteen vrij fter moet men
geven, hoe te verftacn, 56, a

'

Man moet eeropftaen als de vrouwe

,

79
Mans die alles begraycn willen, berifpt, 8o,a

'

Man en magh geen vrouwe kleeren dragen, noch &c. ibtd.

Wufiicke vergeleken met het huwelick

,

8 -, a
Maekijthoetefchicken, ib,J.

Mans vergaren , vrouwen fparen

,

S8, a
Man moet fijn leven ftcUen voor fijn vrouwe, 91
Man en moet Iich niet licht bcmoeyen nj^t depruyitjens van de
vrouwen, 99,0

Mans vuor-recht bewefen uyt meeft alle fchepfelen, 103,104.105
'

Man dient de vrouwe foctclick met woorden en weder-woorden te

onderhouden. iio,a

Mans di'j haer vrouwen ftacn, iii,b
Mart-ganck, rr;,a
Mansen voeghthetnietopharcnmonttepafTen, 125, b. 161,

b

Mans behooren matighinhaer kleederentezijn, om de vrouwen
tot gciijcke deught te leyden

,

119 a
Meyfenc en knechts hoe te verkiefen en wel befticren

,

« 50, b
Man die buyten reyft hoe fich dragen moet

,

1 3 3 , b
Man aient devrouwein huyfelicke faken totfijncnracttencmen.

Mans die geen verftandigwijfenbegeeren,regen-gefproken, 1 57,

b

Mocrbefy-boomdewijitc van alle boomen, i4iia

Aledecijfi-icruyden dienen by de vrouwen gekent ten behoeve van
'tgefin, i4z,b

'•'
*i'.(j eenfekervifch, gevangen zijnde, laethet wijfje fich mede

.
vangen, 145

Ivians, ofoock van mans beter in alles konnen gedient worden , al j

van vrouwen, 14$
Mans moeten de vrouwen in Qeckten verfchoonen

,

1 46

Man moet met fijn vrouwe eerbacrlijck en fonder wulpsheyt verfa-

melen, i54>b
Man dient matigh tezijn inde fchuldige goetwilligheydt aen de
vrouwe te betalen, ij'4.b. 155.»

Menawathetzy, 155»»

Man moet fich onthouden alsde vrouwe in haer kranckheyt'is, tbii.

Man moet geen dertcihcydt bedrijven , fonderlinge wanneerde
vrouwe in twijfFcl van dragen is

.

'tid.

Man dient een vrcu die foogc fo veel doenlijk is te verfchonen, ibid.

Man die ccrft van fieckte ofte wonde gcnefen is , moet fich onthou-
den van de vrouwe foo lief hy fijn leven heeft

,

J ) 5> t*

MandiLbelchoucken is behoort fich van de vrouwe t'onthoudcn,
fooom de vrucht, als om fich felven

,

>l>id.

Man die ^.ram . droevigh, ofte anderfins beroert is ,en dient in dien

ftanr geen kinderen te teelen ,
'bid.

Man andere dingen in den fin hebbende als hy het werck des huwe-
licks doet, krijgt veeltijts plompe ofte onbequame kinderen, ibid.

Moeder tezijn en is niet alle tijdt foodamgen vreught als gcmcenf
wort. '5*jb

Maeght van twintigh , man van dertigh jacr , zijn recht bequacmft,

om kinderen te teelen en hoe lange, «57
Minne drancken van wat kracht, enof het geoorloftisdietege-

bruycken

,

15^. b
Min ne- dran ken veel mannen tón hoogften fchadelik geweeft, ibiJ.

Minnc-dranck welcke de befte

,

i > 9, b
Meffen elders wetten om t'huys te gaen eten, i'^id.

Man wapnccrhetgcbruyckfijncr vrouwen rechtgeoorloft is , ibid.

Man hoc lange het werck des huwelicx met een goet gemoet doen
magh, 160

Man moet de luften van de fwangerc vrouwen gunftigh zijn, i6i,a

MircusAureliusteftrengeoverfijnfwangeregemale, _
ihid.

Mans die haer vreugde aen den dorpel af-ftooten,mi3pre(en, !6i,a

Moeders behooren alle, vlijt aen te wenden om haer kinderen felfs

teioogcn: ihid.

De Moeder wort kleynighcytaengedaen als deVadcr buyten defel-

vc een vocfter bcjjcert voor fijn kint, en redenen waerom, i « ;,a

Moeder hoc 1 inge de kinders onder haer beleyt hebben moet,i ó«,a

Mans wille moet de fteutcl fij n van der vrouwen ly wactkalTcn, 1 i6,ji

Man



;Man en vrouwe malkanderen haer goederen maeckcnde , door
moeyelickeaenradinge, afgeraden, 189,3

Man of by teftamente aen fijn weduwe he: her-trouwen behoort

te beletten. 1S9, b

Manen vrouwe te veel makende aen de langft-lcvende, ipc, a

'Mans verloopenfichinoverdaet vanden dranck, gclijck de vrou-

wen in den overvlocdt vandefpijfe in'tbeleyden van maeltij-

den, "'•^

Man en vrouwe van outs gewoon in ccn graf begraven te worden

,

envvaerom? '9^

Man by een weduwe te verkiefenhoedanigh fijn moet, is»?, a

Man met kinders overladen niet licht aen te flaen by een jonge we-

duwe die felfs noch kinderen krijgen kan

,

ii-id.

Man die kinders gencegh heeft of behoort te her-trouwen , ibtd.

Moedigheytder vrouwen vcroorfaecktmoeyelickheyt indehuys-

houdinge, i9>5a

Mans en vrouwen van oude jaren en dienen niet licht te her-trou-

wen

,

lyS, b

N.

NIeu-sehoude dient eenigentijtnae haren trou-dagh in huys te

bUjven

,

,
So> tr

Nieu-gehoude moet de naem en aert van haer man aennemen, s 1 ,a

Kieu-^ehoude gaet over inde macht van haren man , ibtd,

Nieu gehoude vergeleken met een boom die ver-int is

,

'bi'L

Nieu-gehoude lieden moetea voor al forge dragen in geen on-

eenigheydttevailcn, 8:,b

Nieu-°-elette Ente en nieu-getroude lieden te famcn vergeleken

,

"
8:, a

Nieu-gehout man en des felfs plichten, 8i,X5

Nieu-gehoude moet haer eygenfinnigheydc in haer ouders huys la-

Nahual groote Walvifch vergeleken by den man , de Zee-muys by

de vrouwe. *p

Nau-keurigheyt van de vrouwen op haren huysraet, hoe verre te

prijfen, ii?ja

Nettio-heyt een eygcn deught der vrouwen

,

yo

Naeckteborllcn, ic-, a

Naeckte leden der vrouwen fien wat onheyl maken kan, 1&35 h

Nachtegacl leert fijne jongen fingen ,
1 66, b

Nau-keurigheyt in het eten de kinders niet aen te gewennen, 1 65,, a

Nieuwigheden te vinden in pracht ofte nieuwen tits vankleede-

ren,ofte van eenigh nieu fnoep-gerechce op tafel, nietprijfelick

in de vrouwen, m, a

Nederlandt wonderlick van Gode gefegent

.

1 2
1 , b

O.

OMhoedanighraantebidden, ^i,b

Ouders quade handelinge in en ontrent het huwelick van hare

kinderen , 5 <> b

Ouders die veel loven en weynigh ten huwelick met hare kinderen

geven, veroorfaeckcnongeruftehuys-houdinge, ^6, a

Of her geraden is huwelickfchevoorwaerden te maecken, en wan-

neer, 57> a

Oiren van jonge maeghden relaten doorboren , om juweelen daer

aen te hangen, tegen gefproken

,

63, b

Outgebruyck vandebruyttekroonen, 68, b

OmGodswi'ilealleenfijnpartuertebeminnen, 86, a

Openbaerlick met fijn vrouwe nóch te kijven noch tefchertfen,

po, a

Onderfoeck van fijns felfs alle avonts te doen, aleer te flapen, pc, a

Overfpel en des felfs grouwelen

,

"5
Overfpclfoo wel de mans als de vrouwen verboden, i itf, 117

Overdaetinmaekijdentegen-gefproken. i '9> a

Onmatige nau-keurigheyt over huys en huysraet misprefen , i 2 5» b

Oeffeningen waer mede ecrlickc vrouv/en haren tijt mede hebben

over te brengen

,

1 4^3 a

Onmatige by-wooninge van man en vrouwe fchadelick voor beyde

enoock voorde vrucht, '54>i<5

Onmacht van de man in het wcrck des huwelicx, of,en wanneer by

de vrouwen ontdeckt magh v/orden

,

' 5 ''> l»

Oefters en het fap der felver of geoorloft is te gebruyckenom de

lullen te verwecken, 158, a

Op-voedinge van kinderen fake van grootengewichte, 166, b

Ouderdom en bedroeft den waren Cliriften niet, maerwerckthet

tegendeel, 183. a

Ouderdom, en ongeftalte des lichaems wert kleyn geacht als het in-

wendigh deel vernieut wort. 185. b

Opftijginge tot G od door het bedenken van hemelfche dingen, 1 84

Ouderdom en des lelts lof. i*5,b

Oude echte lieden vrientfchap gaet dieper als die van de jeught,

alfleChriftelickacngeleytwort, 186

Oude wijfs praetjcn ; een Ipreeckwoordt by verfcheyde voicken

,

/ i8g,a

Outftekinttebliiven, >?<^

Out menfche moet Iterven jjong menfche magh fierven

,

H'd.

Out menfche hoe fijn geftakenilte behoort te overdeacken, 19.', a

Oorlof van de llervende man aen fijn huys-vrouwe, istij b

Onraacigheyt in 't drincken op maekijden tegen gefproken, i2i,a

Op gefonthedcn van Princen te drincken , om de gallen tot den

dranck daer door te dwingen, mis-prefen

,

ibid.

L.

PErel en haer eygenfchap, mitfgaders wat leer-fluck voor een
bruytdaeruyttetreckcnfy, 62, a

Poppe van een jonge maget den Ternpel van Venustoegewijt, en
waerom, ^4, b

Priefters dochters uytgehuwt fijnde en aten niet meer van het offer-
vleys,en reden waerom , Si, a

Peil en diergelijcke befmettelijcke fieckten en moeten man en
vrouwe niet fcheydcn, 5;, a

Paris, een gaft wefende in het huys van Menelaus, ontfchaeckt He-
lene delleifsgemale, li^

Pracht enbrochtnoyt iemanttrooftaen, maerwelhet tegendeel,
116, b

Pracht van de vrouwen beweeght dickmaels de raans tot onbe-
hoorlick gewin, i:S, a

Porccleynen, Veneetfche glafen , en andere broofen huysraet hoe
te hebben, 131,

b

Proeve te nemen van de vrouwe aleer haer eenigh gchcym te open-
baren, en de maniere om fulx te doen, 138, b

Perfe-boom fij n bladc en vrucht geduy t tot leere der feden , 1 42, a
Philippus van M-accdonien wonderlick verlieft op een geringe ma-

get, 159
Pey 1 gefet voor den man hoe lange hy met een goet gemoet het ge-

felfchap fijner vrouwen gebruycken magh

,

160
PariswacrdooreerilopHeleneisverlieftgeworden, i6%, b
Plato en wilde fijnen knecht niet flraffenterwijlcn hy gram was,

i6i, b
D. Thilipi-.'.t Lamhirgim, TheiiU£US,Philofo}hus, jiftronomiis fater-familias

ubiijue mngnus , ibid,

Phcenix en defiTelfs lang leven

,

1 %%

Phoenix vergeleken met een rechte bedaeghdc huys-moedcr , i »6

Princen geiontheden te drincken omiemant onder dat deckfcl tot

den dranck te porren, is mis-prijfelick, 121, a
Philopjemenes, een van de Grieckfche vorflen, ter plaetfen daer hy

genoot was voor een knecht aengeüen , wort geverght om hout
Teklijven, iizjb

Qiii a ctmpa^non il a m.tiftre , S8

Quaetwijf by een yder overgehaelt, pj, b
Quact wijf by veelderhande dingen vergeleken, by de vierde-

daeghfche kortfe, by rotfen die voor of ontrent havens firaen, by
een quaet Gev/ifTe, by roock en een lekend dack, by etter binnen
in'tgebccnte.by dedoüt,by dehclle, &c. 93? en 9+

Quaetwijf dientbcteruyt-gehcchenalsgeOagcn, 11 j, b
Que-vleys te maken, kriecken in te leggen, ócc. loflfelicke oefïe-

ninge voorde vrouwen, I44, a

Quaet'gefelfchap voorde jeught vooral tefchouwen, i65> a

Qualen en fieckten fijn de menfchendienftighomaendefelve de
ilerf-kunftteleeren, 187

R.

ROfette Franfche jonckvrouw en hare vryagie

,

j 8, 5^
ixubijnenwatleer-lhickdaeruyttetrecken, 62, a

Ringen fonder fteen eertijts aendebruyt gegeven, en waerom,
62, b

Ringen voor de bruyt en haer recht gebruyck,- f.5, a

Ringen van y fer hier voormaels aen de bruy de gegeven, met de re-

denen waerom, 'b'd.

Rechterhant van de vrouwe behoort den man toe inhetuytgaen,
.'o, fa

Roraeyns gebruyck van een jonge vrouwe, tot haer man komende,
driiimr.el om te draeyen, en waerom, loj», a

Recht gail-nooden hoe, 117

Reyfe als de man uytterfladt reytl hoe haer de vrouwe dan dragen

fal, 124, a

Rechters en behooren gecnderley gefchcncken te nemen, ook niec

dateetbacrendrinckbaeristotdeminfl:edingentoe, iis, b

Reyfen en d'ongemackcn van dien, mitsgaders een berichtinge

voor de gene die veel rcyfen ,
i?4j b

Rom.eynfche vrouwen kenden gemeene medicijnen, i4 = j b

Reden waerom het beter is dat een moeder haer kint fooght als een

vreemde, 162

Raven en dclTelfs lang leven, '82

Roofeoock verderree, laet niet wel te riecken. i8<5, a

Rave verlaet haer jongen en evenwel werdenfe gevoed, 1S8, b

Rüuwevandeweduwehoedanigh fijn moet, ip;, 4

Rouw-jaer wat het fy, en waerom irgevoert, i9*j *

S.

SAphyr en wat leer-fluck daeruyt te trecken

,

<f 2) b

Schilderyen van jonge vryllers ofte van vrouwen in vreemde

handen

,

°T

Schaeckfpelraisbruyckt by de vrouwen om daer mede hare acht-

faemhey t te bewijfen , vermits dat de Koninginne in dat fpel aen

de hooger-hant van den Koninck flaet

,

80, b

Sylvius Paternus heeft een vreediame huys-vrouwc gehadt ,
die

twee-en-dartigjacr fonder twill met hem g^-.jefc heeft. ?i, b

Sinne-beelt genomen vancenkeye die op een kuflenaenflucken

geflagen wordt, en op geen harde fieen en kan gebroken wor-

;
den, ^ ,.

''*

R 4 Schoon»



cho ne vrouwen doen groot bcletfcl aen hare mans in vele dingen,
I lo, a

Schrijf contoir van de man moet hem vry van de vrouwe fijn, en
wanneer

,

ibid.

Scheydinge van tafel en bedde tuflchen man en vrouwe, oft dient
tocgclacen, en wanneer

,

114

SulomonKonlnclc vanifraël door bywooninge van veel vrouwen
hacftver-ouc, 15', a

Schoone en lieve kinders te krijgen oft door kunft kan te wcge ge-
bracht worden, en hoc verre, 157

Schilt-padde en haer aert op verfcheyde wijfenden vrouwentoe-
gepalt

.

,55
Scherp onderfoeck te doen op de gene die iemant ten huwelick

verfoecken

,

5 ^ , b
Spreect-woort , met een vryer magh men loeven, &c. hoe te ver-

(taenis, 56, a
Sleucci na den ecrflen nacht aen de jonge vrouwe geseven,en wacr-
om, 75,

Suycker-wcrkinmaeltijdenofnietdienfligaftefchafFen, 1 19,110
Scliaerlheyt over het lywaet van fommige vrouwe misprefen, i2s,b
Schcnckagien of by vrouwen ontfaugen, of gedacn mogen wer-

üen, i2«,a
Spiei -pot van vrouwen buyten wete van den man is verdacht, i i8,b
Smnebcek ontleent van den vogel-ftruys, ix, h
Schoone meyiTcns niet dienlligh in alle huyfen, ihil.

Sinnebeelr ontleent van de llhilt-padde , 135
Socrates heeft onverilandige en onaerdige kinders gehadt, waer

uytfulx voort quam, i?*, a
Spinncnoock hiervoortijtshetwerckderPrinceflen. i;?, b
Saecken roerende de bywooninge van man en vrouwe , en dienen

niet tot tafel-redengebruyckt oftipottclickindegelelfchappen
verhaclt

,

i <ó, a
Schilderyen die feldfaem , leelick ofte verfchrickelick fijn niet te

hebben daerkint-dragende vrouwen fijn, 157
Schoone beelden en fchilderyen te ilellen ofte hangen Voor de
oogen van fw^ngere vrouwen , 57. b

Schandelickeofce oneerlickefcnilderyenniettegedoogen, i<S, a
Spij fe of berey t magh werden om de luften te verwecken , ibi^i.

Sonde vergeleken by de ilange

,

1 59, b
Swangerc vrouwe hoe haer dragen moet

,

I6 o

Snoep-Iuft is by de vrouwen te mijden

,

1 6
1

, b
Snoep iuli en op den mont tepaflèn ilaet fonderlinge leelick, ten

aenlicn van den man , thid.

Suygeiingen beminnen gemeenlick haer voefters, en voefters haer
fuygelingen, 165, a

Sinnebeeit vaneenhinnedieEnden-eyersheeft uyt-gebroet, 167
Schreycnof goet zy voordekinderen, en hoeverre, 168, b
Swaluwen voeden haer jongens op gelijckemate j gelijck veel an-

dere vogels, 169, b
Slaep een voorbeeltdesdoots, iSi

Spiegel en des felfsgebruyck, 182
Slempersberiipt, 109, b
Schaemcedcr vrouwen befte juweel, <)i,b en 1 10, b
Slavcngegeellcltopdematevanfnaren-fpel,enwaerom> iii, b
Sonne-bJom met de vrouwe vergeleken, 85, b
Sufterinpiaetfevan vrouwere worden in den ouderdom, x%6, a
Slange die haer huyt verandert vergeleken met een wedergeboren

menfche

.

thid,

Sieckten en fwackheden dienftigh aen den menfch om verfcheyde
redenen, 187,

a

Sorgc van de ouders, en is 'et eygentlick niet dat de kinders ver-
forght, 18S, b

Struys verheft fijn eyers,en evenwel komender jongen uyt, ihid.

Sich felven niet te ontkleden eer men flapen gaet,fpreekwoort, 1 >o
Sinnebeelt ontleent van een keerde die inde pijpebrant, en gepaft

op een out man, tbtd.

Sinnebeelden op goede en quade vrouwen paffende

,

95> 9+
Schoonheyt en moet niemant verhooveerdigen,alswefendegants

hacft verganckelick, 19S, b

T.
TRourinckjgebruyck en ftoffe van den felven nu en hier voor-

maels, 57, 5 s

Trou-rinckeertijtsrontenfonderftcen,enwaerom, «5, a
Trou-rinckvanyfer, tbid.

Trouwe fonder trou ring en juweelen kan wel beftaen

,

ibid.

Trouwen wat eygentlijck in heeft, 6S, b
Tegens de mans die alle ding begraycn willen, ,«0, a

Twee te famen een pack dragende vergeleken met man en wijf, üs

Tijt van vermanen, ibid.

Twee molcn-rteenen vergeleken met man en vrouwe, tbid.

Theodclinde geprefcn, 85»

Tonge van de vrouwen , 9-
Tcgcn-fpreken voorde vrouwen ganfchelick te mijden

,

98
Tegen/; wijve-fmijrcrs, 1 1 1 , b
TafeUwettcn van verfcheyde rijcken , 1 1 s, b
Tegcnsde vrouwen dietefchacrsfijnoverhaerlywaet, 115, b
Tegens de vrouwen dienet fij n over haer hays en flonfigh over haer

lelven ii(f, a

Tegens de vrouwen die haer maer op en fchickcn alflc buyten den
huyfe gaen, i;6, b

Tehuys fijn alle vrouwen dienftigh, ijf, b
Teirlingen of den vrouwen wel voegt te handelen, > ;s, b
Teelen van kinderen een groot werck en een diepgeheym, 174, a
Trooft voor de gene die geen kinderen en krijgen. icc, a
Tepels van het voefter-wij f, 166, a
Talen leeren fonder fchole ofte buytenslandts te gaen, ics, z
Tijt wanneer men beginnen moet de kinderen te tuchtigen, iöc, b
Tijt verteert alle ding, x8o, b
Tijt meer vernielende als donder ofte blixem, 181, a.

Trooft-redenen tegens de doot van lieve vrienden en kinderen,
ix«, a

Tegens twee hooft-gebreken des ouderdoms

,

,i„d,

Tcltamcnt beft te maken als men noch gefont is, 189, a
Teftamentof met foetigheyt tot voordeel bekomen magh worden,

ibid,

Tegens lange teftamenten, 189, b
Tegens de mans die haerweduwen by teftamente het trouwen wil-

len verbieden

,

ibtd.

Tegens de gene die haregaften door verfcheyden middelen boven
meuge doen drincken, en tegen danck op houden langer als 't de
felve gelieft, i-« 1, a -

Twee gelieven ftervendc fijn van ouden tijden gewoon geweeft in
een graf begraven te worden, 192, a

Trouwen is een recht werck der liefde , 86, a
Twee vrouwen, wekker eene ;2 , de tweede 39 jaer met haren
man hebben geleeft fonder eens te kijven, 9:, b

Tortel-duyf een voorfchrift der weduwen, i!)«, b
Tortel-duyf befchreven , en haren geftadigen rouwe nae het ver-

liefen van haer gaey, tbid.

V.

V Rouwen worden beyde der eeren en fchande harer mannen
deelachtigh, 54, b

Vrouwen en mogen hare mannen niet verlaten, noch om Ceckten ,

noch om gebreken, noch om quade ftucken

,

ibid.

Vooi-bereydingetenaenftaendenhuwclickc, 5 Sj a.

Vryerscompas, ibid.

Vir^i,iS"' tcncram ducere an fatitu fit ? ibid.

Verfoeck ten huwelick byde wijfte cnaenfienlickftedervriendea
te doen , ibid.

Vooghden beletten dickmael het huwelick van haer weefen om ey-
gen bate, ,5, b

Vooghden moeten geen beding maken tot haren voordeel alffe ha-
re weefen befteden, s6

Velerhande en verfcheyde gewoonten over de trou-beloftcn
, 57

Venus Verticordia en haren tempel wacr toe byde Romeynen ge-
dient heef., en nu een bruyt dcfer eeuwe dienen kan , <4, b

Vorige v ryers, by een bruydt niet meer ter fprake te ftaen , thid.

Verdeylinge van ue huys-piichten tuffchen man en wijf, 79; 80
Vrouwe of by den man Joffrou dient geheeten , Xo, b
Vrinden van de man meer te eeren byde vrouwe als haer eygen,

XI, a
Vrouwe en dient niet te gaen op de hoogerhandt vanharen man,

8 c, b
Vrouwen die mooy op ftrate en flonfigh in huys fijn,berifpt , i : 6, a
Vrouwe in huys, man op ftraet de faecken doen , ? 7 , b
Vrouwen hebben in haer felven de befte falve die twift genefen

kan, 9$, b
Vrouwenen moeten niet licht by haeren man over andere man»

klagen

,

tbid.

Viripfaca,watgoddinnefybydeRomeynengeweeft, loi, b
Vrede te kennen maken is een heerlick werck, 10:, a
Vrourt'en rechte vjedc-maeckfters, en ingroote faecken tot dien

eynoedickma.l metgoedeuytkomftegebruyckt, 101, b
V^rouwe is de man boven liefde oock eere en vreefe Ichuldig, 105,8
Vrouwen moeren i: iet buytcns huys loepen klagen , los, a

Vrouwe van H.Mcn man geflagen,hoe haer te dragen , 1 1 ?, 1
1

4

Verwijfde mai^i, 1143b
Vrouwe movt niet te feer nae haren mont koken, 1:3. b

Voor-rsct voer het huys, ibidé

Vrouwen moeten de wet van hare kleedinge van hare mans ont-

fangen, 12/5 b

Verfcheyden huyfelicke Icer-ftucken , 129,130^
Venetiaenfcheglafen5porceleyn,cncliergelijcltebrofen huys raedt'

hoe te hebben, 132, a

Verloren goed t met geen wichelerye na te fporen

,

thd.

Vrouwen by veel volcken in haren raet gebruyckt oock ingroote

lants-faecken. '37, b

Vrouwe hoe haer dragen moet als haer man buyten gereyft is, 1 2 4>a

Vrouwen huyfeljjcke faken te verfwijgenis menigmaelforgelijck,
M^, a

Vrouwen hoe en wanneer faken van gewichte te openbaren, i ; 8, b

Vrouwen die haer fwackheydt kennen, en moeten haer mans hey-

melijcke faecken niet feeckcn te weten ,
1 5 9, 4

Vrouwen of het verkecren en ticketacken wel voeght, > 39, b

Vrouwen'dienen gemeene medccijncn te weten ten dienfte vaa

het huys, "ii>*»

V^rouwe meet aen wijfehuys-moedersin veel gevallen haer bevra-

gen, fonderlinge in fieckten van kinders

,

«44> a

Vrouwe dient confituren , quce-vleys endiergelijcke foetigheden

te maecken

,

«*''•

Vrouwen



j^ TAF
Vrouwen moeten geerne leercn mededeelcn van 't gene Cy voor

licfFelickhedengemaeckc hebben, i44> a
' Vrouwen moeten hare mans by fijn in fieckten, op wat maniere , en

hoeverre, -
, 144, b

I

Vrouwen die met hare mans fijn getrooft te fterven, 145

Vrouwen of door meyffens ofte knechts hare mans in fiecktea mo-

[

gen doen bedienen, 145» b

Vrouwen of met haer kleeders haer fchaemte moeten afleggen ,

'>3, b

Vrouwe moet ecrbaerlick en fonder vuyle dertelheydt by den man
aengeroert worden, 1545 b

Vrouwe in hare kranckheydt moet haer onthouden van de man,
i5s>a

Vrouwedie in twijfFelvandragen is dienthaerftille te houden, t
s j

Vrouwe diefooght moet haer kiften nietgaende maeckcn , /W.
Vrouwe moet haren man lijn recht weygeren, alshyccril vaneen
wonde ofcefiecktebeginttegeneren,enwaerom, i<5, b

Vrouwe dient haer van den man t' onthouden als hy droncken,
gram, creurigh ofte anderfins beroert is

,

ibitf.

Vrouwe dient haer re onthouden van den man ten tijde van open-
bare ofte byfondere vaft- en -bid-dagen , M 5) a

Vrouwen, wanneer klagen mogen van d'onmacht van hare mans,
1^6, b

Vrouwen die kindt dragen fijn licht van inbeeldinge tot nadeel van
hare vrucht, en redenen waerom , ' 5 'j a

Vrouwen die kindt dragen dienen fich te wachten van alle vreemt
en felfaem gedierte veel te Gen

,

ibiJ.

Vrouwen inbeeldinge hoe krachtelick en fnellick op de vrucht

wercken kan

,

'biJ.

Vrouwe ofdoorhitfigcfpijfe haren man maghgaende maken, i^Sja

Vrouwen offeminne-dranckcn in'twerck mogen ftelienaen hare

mannen, i58>b

Vrouwe moet niet al te kinder-fuchtigh fijn; item redenen tegen

dekinder-fucht, 160, a

Vrouwe die fwangergaet hoe haer dragen moet, iSo, tj

Vrouwen moeten niet fnoepachtigh fijn

,

1 6
1 , b

Vrouwen moeten haer eygenkindersfoogen, ló:, a

Vleder-muys geeft haer jongens de borft

,

,

ibiii.

Voelter meer eereaengedaen als de moeder, en waerom, tSi, b.

Vrouwe lijd kleynigheyt als haer man een voefter begeert voor fijn

kindt, en reden waerom, ^iijZ
Vrouwe haer kinderen te fogen gevende ten bywefen van raannc-

volck dient hare borften te decken

,

jhid.

Vrouwen , die uy t gewoonte den boefem bloot dragen , tegen-ge-
fproken, ibid.

Venus waerom naeckt by de poëten befchreven

,

> tf ? , b
Voefters beminnen gemeenlick haer fuygelingeu, i65ja
Voefter hoe behoort geftelt te wefen

,

1 6 5 , b
Voefter voor een dochter dient anders te fijn als voor een fone,

166, a

Voefter die haer fuygeling doodtleght, tbid.

Vogel Phcenix en defielfs lang leven

,

181

Vrouwe offe den man onderworpen foude hebben geweefl: in ge-
valle Adam en Eva niet en waren gevallen

,

i ofi, a

Vruchten fpruytende uyt een vreedfaem leven tuflchen man en
vrouwe, iii,a

Vrouwe moet om geenderley krackeel van haren man flaepen, ibid.

Vrouwe eens van haren man geflagen, kanhemqualick recht lief

hebben , i j 1,

a

Vrouwemetharenmanvechtende,vechtmetGodt, iij, a

Vrouwe wordt in der daet ais eenfufter vanharen man door den
ouderdom, i8«, a

Vrouwen die hare mans moeyelick vallen om een teftament te ma-
ken tot haren voordeel mis-prefen, iSy, a

Vafte goederen by teftament te maeckcn

,

i S9-,„a

Vrouwe ofte man te veel by teftamente makende aendenlangft-

levenden, ipc, a

Vrouwe moet haer wachten als een vinfter van eenige nieuwen
fnufF in de kleederen , ofte van eenige nieuwe fnoeperye oft

pracht op de tafel , aengefien, endoordeftadc vermaert te wor-
den, 120, b. 121, a

- Vermaninge van een ftervende vader aen fij n kinderen

,

192

Vier dat fich onder d'aflchen begraeft vergeleken met een out fter-

vendemenfche, i9-)b
Vrouwen, van de welcke d'eene ? 1, d^anderc 59 jaer met haren man

heeft geleeft fonder eenige tweedracht, , p^, b

Vryage van weduwe hocdanigh wefen moet, 19^1 a

W.

WAtvi7fterteverkiefen, 5<, a

Wat een vryfter te bidden heeft, 5»'b
Wat vinger den trou-ring dragen moet, 57>b. 5 «,3

Ware vrouwcn-cieraet hcedanigh, 63, b

Waerom bruylofts-feefteningeftclt fijn, 6«, a

it^acht vm hetccrjle kijven , leflc voorde nieu-gehoude, 8i, a

Waer op liefde te gronden om vaft te gaen

,

8 <., %s
Wille om te wreken en is geen teycken vaneen hoogh gcmoet,
maer van het tegendeel

,

98, a
Wieeerftmoetvredefoeckenmanofre vrouwe, ioo,a
Wapenen ftaen qualijck in vrouwen handen

,

i o i , b
Wegh-loopen van de man by vrouwen ten hooghften te mijden,

10;, a
Wat voordeel men trecken kan uyt die ons vyant of af-gunftigh

fijllj lOJ)

Wat middelen de man gebruycken moet om fijn vrouwe t'huys te
houden, en tot haer ouders niet te doen loopen, 105, b

Wat voordeel te trecken uyt een quade vrouwe

,

1 1 2, b
Wat redenen by den man te gebruycken om fijn vrouwe ten be-

ften te ondehouden

,

1 10, a
Wij fs die haer mans flaen, i'5,a
V V^roegh- offer, wat en waer uyt beftont

,

ibicl.

Wonderen van de vereenighde Landen, en danckbaerheydt daer
voor aen G ode, 121, iix

Wijfe lieden krijgen dickmaels de wijfte kinderen niet, en rede-
nen waerom, MSj b

Werck des huwelicx of in fich felven fondigh fy , 1 5 3 , en 15 f
Woliinne fooght een kint, wonderbare gefchiedenifle, 164, 165
Wolf kan een fchaepongcquetft weghdragen, 165, a
Wei-belleden tijdt is 't foetftedat demenfch vertrooft als hy out

wort, 181
Wenfchomfijnvoorigejeught, enisnietpfijfelick, 183, b
Weereltsvreughdeisgantsvluchtighenhaeltverganckelick. ïo, b
Weereltfche laken , hoe fchoon of vermakelick, min als niet ver-

geleken met de hemelfche, iS5,a
Weduwe waer mee te trooften over 'c overlyden van haer man,

192, a
Weduwe, wat rouw temaken nae het overlyden van haer patuer,

19-, a
Weduwe hoe en waer mede haer te trooften

,

ibid.

Weduwen die fonder rouwe haren man begraven, 193, b
Weduwe waer mede bequamelijck vergeleken wort

,

194.»
Weduwe hoe haer te dragen heeft

,

ibid.

Weduvveri fijn al de weerelt in 't oogh,fonderlingh die jongh fijn

,

194, b
Weduwe moet haer van geen manne-volck laten dienen foo fy,

fulx voorby niagh ,
ibid.

Weduwe hoe hare luften temmen fal

,

' 9 5> a

weduwe heeft beter gelegentheyt omGodt te dienen als een ge-

houde vrouwe

,

ibid.

Weduwen.diehaeftigh her-trouwen, mis-prefen, 'bid.

Weduwen en fij n niet verbonden om ongehout te blijven , 1 9 5 • b

Wanneer een weduwe her-trouwen magh, 196, a

Weduwe en moet haernietvryen laten opdcwijfegelijck een jon-

ge vryfter

,

'bid.

weduwen vragen veel raet als de fake niet meer in haer geheel is,

ibid.

.Weduwen- hebben vreemde bewegingen in huwelicken aen te

flaen, '*'</•

Weduwe behoort haer dingen effen te ftellen met hare kinderen, al

ecrfe^entv/eedehuwelickegaet, i9 7. a

weduwe, debruydt fijndemet een tweeden ofte anderen man, of

macht heeft haer voor-kinderen eenigh voordeel te doen, fonder

danck ofte wetc van haren Bruydegom, 197, b

weduwe moet weynigh gewagen van haren vorigen man foo haeft

fyhertroutis, '*"'•

Wedüwenaer hoe fich tedragen heeft wanneer hy hertrout is, 1 98, a

Weduwe moet niet moedigh fijn, al heeftfe meer tenhuwelickin

gebracht als de man, ibid.

Weduwe van hoogen ouderdom dient niet te hertrouwen, en waer-

om ,
i?8> b

Wit oeffeninge een weduwe eygen toe-koomt

,

i p9, a

Weduwe , hertrouwt fij nde , in de fwackheden des ouderdoms hares

mans hoe haerte dragen, 199» b

weduwe hoe haer te dragen in haer eygen fieckte

,

ibid.

Weduwe hoe haer te dragen in haer aflcheyt, ibid.

X
X.

Anthus, een riviere ontrent Troyen, vol doode lichamen om
het ontfchaken van Helene, j*»

y.

Ver-fucht, en de ongemacken daer uyt ontftaendc , 1 3 6, a

Yver-fucht hoe te verdrijven

,

» 5^> b

ZEe-compas met wat feylfteen te ftrij eken om wel daer by te fey-

len, 105, b. loff, a

Zee-peert heeft de menfchen een aderelecren openen, u?, a

De Zee heeft koeyen, fchapen, peerden, en andere dieren die op

der aerden fijn, en veel die op der aerdiin niet en fijn, icj, a

t N N I-



INNIGE SUCHT
TOT

G O D T den S O N E.

V^ Aerachtigh God, en ware mcnfch

,

lek bidde , guntmy defen wenfch

,

Laetmy geftaegh indachtigh fijn

Degrootftevreught, demeeflepijn,

Te weten , helP en hemel-rijck

;

Met uw"" en mijne doodt gelijck

:

Waerachtigh God , ick nietigh menfch
En bidde maerom defen wenfch.

Eeuwi^eydtï

? .d.-
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Acn de Eerb^e, Seden-rijcke , Segen rijcke Jonck-vrou

CATHARINA van MUYLWYCK.

^ Aplinisjop een Meye-nacht,

Als hy op de lieffte dacht

,

;

Wenfcht alleen te moge zijn

Om fijn droeve Minne-pijn

Uyt te ftorten in de locht,

Daer het niemant hooren moght.

'c Was een weder fonder wint

,

Soo men dat by wijlen vint>

Al de werelt was in llacp

Men en hoorde niet een fiihaep

,

Niet een By' en was 'er uyt

Om te vliegen op het kruyt

,

In de hoornen geen gedril

,

Vee en honden fwcgen ftil.

En de vogels al-te-mael

,

Maer alleen de Nachregael,

's Nachts te fingen wel gewent
Sat en fleuy te daer ontrent.

Daphnis fach de doffe Maen
Treurigh aen den Hemel ftaen

,

Of om dattet foo geleeck

,

Mits zy in het duy fier weeck

,

Of om dat het harders kint

Niet ten beften was gefint}

Want al was de kudd' in ruft:

,

Slapens had hy geenen lufl:

}

Maerhy vant een eenfaem velt

,

Daer hy fich ter neder ftelt

,

Daer hy met een droef gemoet

Dus zij n minne-klachten doet :

Galathea, geeftiigh dier

,

Oorfaeck van mij n eerfte vyer

,

Corfaeck van een vreerat gewoel

Dat ick in de leden voel

,

Oorfaeck van een vallen bandt

Die mij n fiel aen u verpandt.

Die mijn jeuchdigh herte bint

Dat het niemant anders mint

,

Die mijn ziel aen u verknoopt

Datfe niet in 't wild' en loopt

,

Soete meysjen aerdigh dinck,

Soeter als een difl:el-vinck

,

Soeter in u fiaeten praet

,

Als de foeten honich-raet,

Soeter als het groene lis

Aen de fiecke vilTen is

,

Soet, maer dickmael op een uur

Weder uyter-maten fuur.

Somtijts macker als een lam

,

Somtijts felder als een ram

,

Somtijts fwack gelijck een riet

,

Somtijts ftijfjgelijck eenfpriet,

Somtijts broofer als een glais i

Somtijts tayerals een was, —
Somtijts ftraf, gelijck een ftier j

Somtijts dwee, gelijck een pier»

Somtijts bitter als een gal

,

Somtijts honigh over al ;

Somtijts mack gelijck een ree,

Somtijts ftuer gelijck de zee -,

Somtijts filtigh als de vloet ,

Somtijts weder fuycker-lbet j

.

Somtijts vrolijckjfomtijtsftili

Altijts foo ick niet en wil V

Eeuwigh tegen my gekant *

Altijt naer een ander lant

,

Eeuwigh tegen my gefet,

Altijt op een ander bedt.

Och hoe veel heb ick gefucht 1

Och hoe lang heb ick geducht

!

Och hoe feer heb ick gefchreyt t

•Seder ghy eerfl: hebt geweyt

Inde velden van Dijshoeck

,

Seder hebt ghy uwen doeck

Anders na den toy geftelt,

Als de vryfters van het velt

:

Seder hebje met een fchraegh

Onderftut u blauwe kraegh >

S Scdei



Sedcr ftaet u doeckcn-huyf

Even als een kicvits kuyf

,

Sedcr hrfI-)C ghy uwen tret

Op een ander wijs gefct

Als Lycoris, rap te voec,

Of als Amarillisdoec.

Och ! wat dient 'er veel gefeyt ?

Of wat dient 'er meer gclchreyt ?

t Is al niet gelijck het pleegh

,

Doen ick met u kennis kreegh

,

Seder ghy het hooflchc vrien ,

Tor Dijshocck eens hebt gefien

,

En de ii reken van de ftadt

,

Seder heb ick uy t gehadt

:

Seder noemt ghy my een loer

En een kinckcl en een boer

,

En een klunten, en een kluts

,

Al,om dat ick juyft mijn muts

Niet recht fteets kan nemen of,

Al, om dat ick in het ftof

Niet kan Ichraven als een hoen

In den mis-hoop plach te doen

,

Al, om dat ick Zeeus en ront

Spreke Juffer uytten mont

,

En niet drayen kan mijn reen

Als de linckers van de (leen.

Maer , al ben ick plomp en flecht

,

Immers ben ick vroom en recht

,

Immers ifler niet een maegc
Die haer over my beklaegt

,

Dat ick met een ïlimmen keer

,

Oyt ontfutfelthcb haer eer:

Dat ick oyt in eenigh ding

,

Reyne min te buyten ging

,

Dat ick in het woefte velt

Oyt de parten heb geftelt

,

Dat ick op den kooren-tas

Oyt oncerlick dertel was

,

Dat ick oyt by Vrijfter fliep

:

En danindtbuerteliep,

Om te dragen mijnen roem
Van haer teere maegde-bloem.

Neen, dat heb ick noyt beftaen

,

Maer ick hebbe ront gegaen,

En ick hebbet u gefeyt

Wat my op het hene Jeyt

,

Niet met eenig lang verhael

,

Of met opgeproncktetael

,

N iet met eenig groot gedag

,

Als een ftcetfche vryerplag.

Neen, ick feyd u rullig uyt,

Wihje kintjghyzijtdebruyt,

Siet dacr is mijn rechter-hant

,

Tot een vaft, een eeuwig pant

,

Soo ick u maer aen ert ftae

,

Segt met korte woorden Jae.

J^efe mijnen ronden aert

Wasueerrijrslicf en wacrt,

Want ghy leydc, dat het lant

Eyfcht een ongeveynft verllant-

Tvlacr dat is nu al gedaén

Al u ronhcyt is gegaen

,

Seder «jarje kennis hadt

Met de gilden van de ftadt.

tcrti)tswas ick v/el gelicn

Als ick u plag aen te biên

A L A T H I

Kleync giften van het lant

,

Als wel eer een Harcier fant

,

Of een tuyltjcn uyt den tuyn

,

Of eenkransjenuytdcnduyn,

Of een blocmtjen uyt het velt

,

Als men die noch weynig telt

,

Of een wonder fchoone roos.

Die ick onder hondert koos.

Of millchien een kicvits ey

Vry een wijle voorden Mey.

Somtijts nieuwen honigh-raet

Eerfc noch re koopen ftaet,

Somtijts oock het eerfte lam

Dat ick van de moeder nam

,

Somtijts wel een jonck faifant,

Vruchten van het Vaderlant

,

Ëygen queeckfel, eygengoet,

Hierin Zeelant uyt gebroct

:

Somtijts wafels diep geruyt,

Wel gefuyckert, welgekruyt.

Wel met boter overdroopt

,

In een neufdoeck opgeknoopt

,

En alfoo u t'huys gebracht

,

Die en hebje noyt veracht.

Leftmael greep ick e^n lampraes

,

En daer toe een jongen haes

,

't Eene foo het lagh en fliep

,

D ander foo hy voor my liep

,

Ginder op mijn klaverv ey

,

Soete beesjes alle bey

,

Stracx foo riep ick, defe twee

Zijn vooru, ó Galathee.

Noch zijn my te huys gebracht

Kerfe-boomen vroegh in dracht

,

Daer de vruchten worden groot

Daer de vruchten worden root

,

Daer men fmaeck van hebben magh,

ter men elders vruchten fagh

,

Defe worden nu geplant

]n mijn alderbefte lant

,

En terwijl ick fpit en delf.

Zeg ick fafjens in mijn felf

,

Spaert dit boomtjen, kerfe-dief

,

D'ecrfte vrucht is voor mijn lief

Somtijts quam ick tot u treén

Met wat dun-gewolde queen,

Somtijts met een abricock

,

Somtijts met een artichock

,

Staegh met iet dat geeftigh ftont

,

Of het befte dat men vont.

Bracht ick dan een vogel-neft

,

Dat beviel u alderbeft

,

Want ghy had foo veel te doen

Met de beesjens wel te broén

,

Datj'omfloot u witte borft

,

Die nu ( dacht ick ) die eens dorft

,

Die eens mochte met 'er hant

;

Maer waer loopt mijn los verftant?

Hoe I mijndunckt ick worde dwaes
Dat ick hier dus fit en racs -,

Al mijn breyn wil over hoop

,

Al mijn geeft is op den loop,

Al mij n linnen op de reys

Als ick om dat wefen peys :

Doch al eer ick verder racck

,

't Sa al weder tot de faeck.

Maer of ick al giften fant

U yt den fegen van het lant

,

Noch en was het niet ter deegh

,

Noch en bracht ick niet te w cegh

,

Datje my ooit hebt gelaeft

,

Datje my een kusjen gaeft

,

Datje my u rooden mont
Ooit een reysjcn hebtgcjont

:

N een, al wat ick mochte doen

,

N oyt en bootje my een focn -,

Ja ghy waert oock al te ftraf

,

Dat ick u een kusjen gaf:

Dies en bleef'er anders niet

Om te laven mijn verdriet

,

Als dat ick u rechter hant

Na mijn droeve lippen fant

,

Om mijn hert, ten minften daer

,

U te maken openbaer

:

Maer als ghy uyt harden aert

,

Hier al mede tegen waert,

Soo en wift ick geenen raet

,

Geenen trooft of toeverlaet

,

Als dat ick u vingers nam

,

En daermede neder quam
Op mijn ongerufte borft

,

Daer mijn herte leyt en dorft

:

Op dat ghy daer voelen mocht
Hoe mijn bange fiele vocht,

Hoe mijn leven-ader floegh

,

En geduerigh lagh en'joegh.

Maer al wat ick ooit beftont

Met het wefen, met den mont.

Nooit en heb ick vrucht gedaen

't Is al in de wint gegaen.

Wat ick ooit, ó fiere maeght

,

Heb gefproken, heb geklaeght

,

Heb gejammert, heb gevley t

,

't Is den dooven al gefeyt.

Jae het is 'er foo geftelt

.

Dat al kom' ick uyt 'et velt

,

En ick brenge voor den dagh

Soete dingen als ick plagh

,

Ghy, ó ftrenge Galathee

,

Felder als de Noorder-Zee

,

Ghy, als anders nu ge went.

Mijn in gramfchap henen fent

,

Sonder eens te willen fien

,

Wat ick u meyn aen te bién

;

Eu voor reden fegje my

,

Het en ftaet u geenfins vry

Iet te nemen van een handt

,

Die van uwe minne brant

:

En, naer ick u reden vat

,

't Is een lefle van de ftadt

;

Daer is 't dat men leyt en fchenckt

,

En de goede zeden krenckt

:

Dan ten is geen harders gift

,

Geene kaes van Room gefchift

,

't Is een mus, of diftel-vinck i

't Is geen keten, of een rinck

,

Of een helle diamant

,

Die gclijck een kaerfe branr :

Dacr mtn wel van fuyfebolt

En dan los daer henen rolt.

Soete Vrijfters ick beken

Dat ick hier oock tegen ben :

Wam
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tVant het gout heeft wonder kracht

AVaer het immer wert gebracht

;

Maerin harders reynegunfl:

Slecht gewas, of kleyne kunft

,

Daer en is geen ongeval

Dat de feden krencken fal.

Maer dit heb ick al gefeyt

,

En noch breeder uytgeleyt.

Dan het Meysje niet te min

Brengt 'er weder tegen in

,

Dat by ons een kleyne gift

Heeft al mede flim vergift.

Lieve Daphnis, hoe het gaet

,

Hoeje jammert, hoeje praet,

Warje weet,en watje vint,

Zy blijft efter fteedts gcfinc.

't Is al geene tijt gele'en

,

't Soete dier was doen te vre'en

,

Sich te fpieg'len in de Zee

,

Als de ftroom lagh ilil en dwee

,

Niet gerimpelt van de wint.

Als men die wel fomtijts vint

:

*t Gaet 'er nu al anders toe

,

Zy is 't ftille water moe

,

Enzy wert voortaengehult.

Ineen glas rontfom verguit

,

Spiegel noemt men 't in de ftadt

,

Hier van wertfe byfter prat

,

Wantfe ilet meer alfle plagh :

Meer alfP in het water fagh

,

Watfe geeftighs by haer heeft

,

Wat 'er aen de vryfter leeft

,

Wat haer ciert dat weetfe vry

Immers alfoo wel als wy

,

Sy doorfiet dat hel geficht

,

Dat oock in het duyfter licht

,

En dien lieffelicken mont

,

Schoonder alsde morgenftont,

En dat hairtje facht gekrolt

,

Dat haer om de wangen rok

,

Dit is haar nu al bekent

,

En diep in het hooft geprent

:

Dies ontllaet in haren fin

,

Minnaers haet,en eyge min.

Komt, ó weerde Galathee,

Spiegelt weder in de Zee

,

Hem die hier toe oorfaeck gaf,

Wenfch ick tot verdiende ftraf

,

Dat iljn lief, hem eertijts foet

,

Trots en moedigh worden moet

:

Datfe, naer een foete min

,

Krijgen moet een ftueren fin

.

Ach hoe leyt hy my in 't hooft

,

Die my van mij n lief beroofc

!

*t Schijnt dat aile zijn gelaet

,

Eeuwigh voor mijn oogen ftaet

.

't Is een kleyne tijdt gele'en

Dat de gilde quam gere'en

Met twee vogels fij ns gelijck

Ginder aen den hoogen dijck,

Daer vernam hy Galathee

Soofe dreef het jcnge vee

,

Strax begon de loofe quant

Haer te nemen met 'er hant >

Haer te groeten op den voet

Als men in de lieden d oet.

Goeden dachjfchoon harders kint,

't Schoonde dat men immer vint,

Ghymoec weien (naerickacht)

Van derNymphcn hooch geflachc

,

Of van Pales huy fgefin

,

Of miflchien een Wout-Goddin

,

Want ick fie dat u gelaet

Geenllns nae de koeyen ftaet.

Ick en hoorde vorder niet

Mits hy van de plaetfe fchiet;

Mits hy leyde mijn vriendin

N a fijn ongebonden fin :

't Scheen voor eerft fy wou niet gaen,

Maer het was terftonr gedaen
j

Al gelietf' haer wat gc-ftoort j

Evenwel foo gingfe voort :

't Scheen hoe-welfe met hem ftreet

,

Datf et maer in 't jocx en deed'

,

Siet ! daer fat ick doen en keeck,

Als een poel-fnep, op een kreeck

,

Root van gramfchap. bleeck van nijt,

't Oogh vol tranen, 't hart-vol Ipijt.

Gaeje dan, wel, gaeje kint

:

Onbedacht en onbefint ?

Gaeje met een vreemden haen?

Gaeje na een vreemde baen?

Gaeje moyrjens hant aen hant

Met een los en weeligh quant ?

Gaeje met een fteedfche vent

Dieje noy t en hebt gekent-

Onbedachte Galathee,

Waerom zijdje nu foo dwee?
Waerom zijdje nu foo foet

,

Voor een onbekenden bloet ^

Daer ghy ftaet, gelijck een muur,
Wonder fpijtigh, bijfter ftuur

,

Als een harder van het lant

U wil nemen by der hant

,

Om een reys te mogen gaen

,

Daer de fchoonfte Hnden ftaen.

Harders kint, foo ghy het wift

,

Hoe een vrijfter haer vergift,

En hoe qualijck dat 'et paft

,

Met een afgerichten gaft

Sich te geven op de baen

,

'k Weet ghy foud het niet beftaen.

Maer al was ick wonder bang

.

Sy ging efter haren gang.

Dies foo klam ick op de kruyn

Van een wonder hoogen duyri

,

Om van boven af te fien

Wat 'er vorder fou gefchiên.

Sy ging fachjens^door het fant

Sy ging henen na her ftrant

,

Met den vryer van de ftadt

Die haer in den arreni had

,

Die haer dickwils gaf een kus

,

Slimmer als een kriele mus.

Hy geleyde Galathee

Van den oever in de Zee

,

Dies foo rees de foute ftroom

Vry w at hooger dan de zoom
Van haer opgefchorte kleet.

Is dat niet een fchoon befchcet

,

Dat men foo een teere maeght

In dat grove water draegt ?

Dat een vryfter met gewelt

,

In de baren wort geftelt ?

Tot de vreeflelijckc vloet,

Brengt een fchrick in haer gemoet ?

Tot haer kleet is vuyl en nat ?

't Fy beleefthey t van de ftadt.

Na dat nu die fotte luft

In het water was gebluft,

Ging een yder van de ftrant

,

En verkoos het drooge lant.

'k Meynde, 't fpel was doe gedaen i

Maer het ging doe eerftmaelaen.

Straks wert daer mijn weerde pant

Omgetobbelt in het zant

,

En dan weder om gewent

,

't Scheen het fp rl en nam geen end;

't Steeds gefelfchap, uytte fte'en

,

Is, al waer 'et buyten re'cn

,

Even als een dertel beeft

Dat gebonden is geweeft

,

Raeckt het eens ten leften los

't Loopt a's rafend' in het bos,

Doen en mocht ick langer niet

Staen begapen mijn verdriet

,

Dies foo ging ick na de kant

Van de krom geboogde ftrant

:

Daer begon ick mij n geklagh

,

Als een droeve minnaer plagh -,

Daer befchreef ick mijnen Itanr,

Met een rijsjen in het zant

,

Eerft een vaft-gefette min

,

Doen, een wanckelbaren fin

:

Dit was ick, en Galathee

,

Ondertuftchen quam de Zee»

Als gelaten uyten toom

,

Opgedragen met 'en ftroom

Verre boven haer gemerck

,

Siet daer lach het gantfche werck i

Siet ! daer ging mijn foete min
Drijven heen tezeewaertin,

Nijdigh water, bitter nar,

Segg' eens waerom doeje dat ?

Waerom neemje met de vloet*

Mede niet mijn droef gemoet ?

Maer komt/egg' my, foetenbeck*

Souje wel eens zijn foogeck

Datje woud u rechter- hant

Stellen tot een eeuwigh pant

,

Aeneenproncker trots en prat j

Aen een Joncker van de ftadt ?

,

Neen, 'k en lovet nimmermeer

,

Datj' een fteedtfche pop ter eer

Laten foudt een ruftigh quant

Kloeck van leden wel ter hant.

En foudt ftellen u gemoet
Cp 'k en weet niet wat gebroet j

Ach ten fij n geen rechte mans

,

Maer alleen ftechs om ten dans

Om ter bruylofc oft ter feeft

Speel te leyden haren geeft

,

Noyt geoefl'cnt noy t beproeft

Daer men manne-kracht behoeftj

A 1 dit foet gefelfchap gaet

Eeuwigh proncken achter ftraeti

Niet alleenlick aen den voet

,

Maer aen handen oock gefchoet

:

S 2 *"
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't Schij nt zy dragen hun te koop

,

't Fy ! van dien verwijfden hoop

,

't Fy \an dat papieren vel

,

Nut alleen tot enckel fpel.

lek heb quaften in de hant

,

Dat is faufe voor het lant

:

lek heb knoeften in de vuyft

,

Dat is kinders, dat is juyft

,

Dat is ver het nutfte goet

,

Dat een lantfman hebben moet.

lek fou licht een ftueren ram

,

Als hy my te quellcn nam

,

Soo ontrent het backhiiys flaen

Dat hem 't ftooten fou vergaen

,

Harders is ons eygen naem

,

Harde lieden zijn bequaem
Voor het Vee, en voor het wout

,

En al waer men landen bout.

Dunckt u niet het ivvarte lant

Beter als het witte fant ?

Bleyck te zijn is wij ve-werck

,

Blancke heden felden fterck.

Maer die bruyn is dat 's een gaft

Die is met de ploegh gepaft,

Die is d'eere van een hof

,

End' en vraegt na fon of ftof.

Ben ick ruygh, en dick gebaert ?

Dat 's een peyl van kloecken aert

,

Ick en ben des niet befchaemt

,

Want het is dat ons betaemt

:

Segh, wat ciert het moedigh peere

Als de maen en als de fteert ?

Segh , wat macckt het ichaep geacht

Als zijn wol en ruy ge vacht?

Segh, wat datje feggen kondt

,

'tHayris'tcierfclvandenmondt,

Al de luyfter,al de fchat

.

Van den boom dat is het blat

:

't Velt is heerlick door het kruyt

,

Mannen door een ruyger huy t.

Ben ick niet foo moy gekleet

,

Gae ick niet foo wonder breet

,

Draegh ick niet foo moyen hoet

,

Alsmeninde fteden doe c ?

Mach ick bidden harders kint

,

Weeft daerom niet ongefint

;

Want voorwaer het keur lijck gaen

Is alleen maer fotte waen

,

Dat wel eer de fteedfche pracht,

In de werelt heeft gebracht

,

Indemenfchen heeft geplant,

Vry tot ondienft van het lant.

Waer men gout en zijde draeght

Daer is 't dat een yder klaeght

Van bedroch en flimme lift

Daer men eerft niet van en wift.

Siet, al wieder proncken gaet

Boven macht en boven ftaet

,

Die is befich over al

,

Waer hy middel vinden fal

Tot zijn overmoedigh kleet

,

Oockby wijlen tegen eet.

Ick en kan het n iet verftaen

Waerom doch het keur lijck gaen

,

Echte wijf of cerlick man

,

Oyt ten goede dienen kan:

A L A T H E E.

Siet eens wat een vreemt bejagh

,

Wat een grooten ommeflagh

,

Wat al dingen fonder naem

,

Jae by-na een heele kraem

,

Yder om de leden hangh

,

Yder acn de leden prangh

,

Die wil komen aen den dagh

Soomcn in de fteden plagh.

Heeft 'er iemant uyt te gaen

,

Of in haeftcn op te ftaen

,

Och ! hoe IS de man gequelt,

Och ! hoe ftaet de man verftelt

,

M its hy door het finnigh kleet

,

Noy t in tijts en is gereet

,

Kint, ick vinde groot gemack
Dat ons oock het befte pack

Haeft kan fchuyven aen het lijf.

Om te gaen tot ons bedrijf:

Haeft kan worden uyrgedaen

Om dan weder flacp te gaen.

Maer ontrent een finnigh kleet

Is noch menigh ander leet

,

Dat men in een kort beflagh

Niet kan halen aen den dagh

,

Een van velen, niet te min

,

Moet ick hier noch brengen in.

Laet een trotfe proncker gaen

,

Daer veel doren-hagen ftaen

,

Laet hem komen in het W'out

,

In de boflchen in dat hout

,

Siet terftont fal hem de braem
Vatten in dat malle kraem

,

In dien langen koufebant

Die foo byfter is gekant

,

In de fneden van zijn broeck

,

Of ontrent den fijnen doeck

,

Dien hy tot den elleboogh

Boven op de mouwe toogh

,

Of in eenigh ander ding

Dat hem aen de leden hing.

Dies hy , die uyt fpelen quam

,

Wort dan uytcr-maten gram

,

Wort foo gantfch uytfinnigh quaet,
Dathemalzijnluftvergaet}

En voorwaer 't isgrootefpijt

Dat men foo den foeten tijt

Moet verquiften met berou

Daer men vrolick wefen fou.

Daer ftaet dan de joncker ftil

,

Schoon oock dat hy niet en wil

,

Want indien hy veerdigh fpoet

,

Stracx foo fcheurt het meepfe goet.

Seker 't is een vrye ftaet

Als men onbekommert gaet

,

Als men wandelt door het velt

Sonder eens te zijn gequelt

Van een doren, van een haegh

,

Of een ander flimmerplaegh.

Ick kan treden in het wout
Sonder dat my doren hout

,

Sonder dat my kravel vangt

,

Of ontrent de flippen hangt

:

E n of fchoon de bracm my greep

,

Of oock in de leden neep

,

Dat is my een kleyne faeck

,

Want ick kanhaerlcofenhaeck

Rucken van mij n befte kleet

,

Even fonder eenigh leet;

Moye kleeding is een pack,

Slechte kleeding is gemack.
Slechte kleeden zijn bequaem
Om te loopen door den bracm.

Of ick acn der heyden dwael

,

Of ick rijs, en of ick dael

,

Of ick renne door her hof,

Of ick loope door het ftof,

Of ick rijde met het mis

,

Daer het niet als flick en is

;

Of my lucht en hemel dreygt

,

En tot onweer isgeneygt

,

Of het dondert, of het raeft

,

Of de wint gewxldigh blaeft

,

Al en is 'et geen verdriet

,

Graeuwe pyen vlecken niet.

Mach het wefen, Galathee,
Houd u aen het edel vee

,

Laet de wolle, laet het vlas

,

Laet u eygen huys-gewas
Ons bedecken tegen kou

,

Dat is dienftigh voor den bou.
„Wie hem met de fchaepjes kleet,

„En fijn eygen hemde reet

,

,, Die behout eens fchaepjens aert

„Die ons noodigh isbewaert

,

„Die is buyten loofen fchijn

,

„Als het eertijts plagh te zijn.

Daerom bid ick ibete maeght

,

Soo u d'eenvout noch behaeght

,

Gaet niet op den fteedfchen toy.

Set u doeckjen niet te moy

,

,,Noyt en dederijcke dracht

„Noyt en dede groote macht
, ,Noyt en dede trots gemoet
„Aen de (bete liefde goet

;

„Reyne minne kan bedyen
,, Even onder graeuwe pyen

,

„Even daer het niet en blinckt

,

, ,Even daer het niet en klinckt

,

„Even in eenaerden huys,

„Even in een flechte kluy s

,

„Even daer men om de pracht

,

,,Noy t zijn leven heeft gedacht.

Rieck ick na geen mufculiaet

Dat en achte niemant quaet

,

Ick ben fris en wel gcfont

,

M y en komt niet uyt den mont
Dat met foo een loofen fchijn

Noodigh is bedeckt te zijn

,

Laet een opgepronckte fot

Die van binnen is verrot,

Poogen na een vreemt bejagh

Dat zijn vuyl bedecken magh

,

leken wil geen feltfaem kruyt

,

Dat in verre landen fpruyt

,

Want mijn reuck en is maer zweet

Dat en doet geen menfchen leet

,

Ja 't en is geen ruftigh man

,

Die zijn zweet niet riecken kan.

Ick en weet niet watje let

,

Datje dus u herte fet

,

Datje dus zijt opgevat

Door een popjen van de ftadt i-

Schoon
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Schoon al is daer iemant net,

'cis er daerom niet te vet -,

Schoon men is daer moy gekleet.

't Is 'er daerom niet te breet.

Eertij ts en oock heden noch

Zijn de fleden vol bedrogh

,

Daer is 't dat men fonder maet

,

Wil geduerigh meerder flaet

,

Daer is 't dat men eeuwigh tracht

Om te krijgen grooter macht

,

Daer is 't dat een ieder pooght

Om noch meer te zijn verhooght.

G'lijck de vilch het koele nat

,

G1 ijck het fchaep het groene blat,

G'lijck den ael den don begeert,

Soo is 't dat fich yder weeit,

Soo is 't dat een yder joeckt

,

Soo IS t dat een yder foeckc

Om te krijgen zijn bejach

,

't Gelde wat 'et gelden mach.

lek en v/eet de ftreken niet

Die men daer geduerigh liet

,

Maer ick hoore wel foo veel

Dat ick met een open keel

,

Dat ick met een open mont
Segge, "t gaet'er al te bont,

Siet : hoe daer een ieder vat -,

Godt bewaer ons voordeftadt.

Maer een ander foeckt het geit

,

Dat 's de plage die hem quelt

,

Die hem door de leden dwaelt

,

Die hem in de finnen maelt

,

Die hem, fchoon al is 'et kout

,

Gantfche nachten befich hout

:

Maer al is hy immer ftil

,

Hy en krijght niet dat hy wilj

Want al komt hem groot gewin

(Soohetfchijnt) ter deuren in,

Eerhy noch zijn boecken fluyt

,

Valt het dickmael anders uy t

:

Want door iemants flirame lift

Komt 'et anders als hy gift.

Wie, al is hy wonder vroet,

Isbevrijt van banckeroet ?

Odatiseenfelfaemquaet,

Dat gemeenlijck verder gaet,

Als een ftil, een eften man
Met de finnen grijpen kan.

Want al wie daerhandel drijft

•Wort gefwackt, en wort geftijft

,

Niet alleen uyt eygen daet

Maer oock door zijn mede maet

,

Daer van krijght hy wel een flach

Dien hy niet verdragen mach

,

Ja hem komt oock wel het wee
Hondert mijlen over zee :

Denckt hoe dat een menfch verdriet,

O dat fpel en dient my niet

.

Maerdittrefthem nimmermeer
Die zijn herte niet te feer

Op den rijckdom heeft gefet

,

Of met gclt-fucht is befraet :

,.Wie met weynigh is gepaeyt

,

,, En fijn eygen acker maey t

,

„Die en foeckt geen vreemde kuft,

,jEn is weynigh ongeruft

,

,,Maer die 't nette fpant te breet

,

„Die is nimmer fonder leet.

Wie fijn fchaepjens 's avents telt

AlfiTe komen uyt het velt,

En hy vint het vol getal

,

Die en vraegt dan niet met al

Wat een koopmans treurigh hooft

Van den foeten flaep berooft

;

Hy en vreeft niet, dat fijn fcjiip

Mocht verreylen op een klip

;

Dat fijn waren, hier of daer

,

Mochten komen ingevaer

,

Dat een roover, metgewelt
Mochte nemen fchip en geit:

Dat zijn fchipper is een dief,

Dat men zijnen wiflel-brief

Mochte laten onbetaelt

,

Denckt ! hoe een die ley t en maelt

Op dees faken nacht en dagh

,

Wijf en kint vermaken magh.
lek en houw niet van het goet

,

Dat moet fweven met de vloec

,

Dar moet komen overzee,

Ick ben liever by het vee,

By den ploegh, en by de bien

,

Daer kan ick mijn rijckdom fien

,

Daer fpeel ick een geeftigh liet

Op een moufel, of een riet,

Daer heb ick een ftiUe fiel

,

Schoon de ganrfchen hemel viel.

Die op 't lant fijn woonplaets ftelt.

En behoeft nau eenigh geit.

En behoeft nietom het goet

,

Te befmetten fijn gemoet

,

Of te hangen in een fchael

Eere, fieljcnal-te-mael.

Uyt de vruchten van het land

Valt hem alles inder hand ;

W^ant des aerdrijcx milden fchoot

,

Schenckt aen yder zijnen noot.

Wat men in de fteden koopt
Als men op de mardten loopt,

Wat daer yder ftelt op prijs

,

'tZy van kleeding ofte fpijs

,

Dat verkrijgt men op het velt

Sonder munte, fondergelt.

Wilj' een hemd', of lynen kleet

,

Fijn gefponnen, wel gereet,

Wit gebleickt gelijck de fnec.

Ja I als ghy, ó Galathee

,

Stceckt geen handen in de tas
,''

't Komt al van ons eygen vlas.

Wilj' een fiekjenof een keurs,

Gaet oock daerom niet te beurs,

Spreeckt alleen de fchaepjens aen

,

Die in onfe weyden gaen

,

Hare wol, en dichte vacht

Heeft vr)' meer als volle macht
Om ons, tegen 's winters leet

,

Stof te geven tot een kleer.

Wilj' eenleetjen van een lam

,

Of de beyers van een ram

,

Of een bocxjen. of een geyt

,

Eer men 't van de moeder fchey t

,

Wilje Avefers van een kalf.

Of eenfchencke!, heel of half

,

Of een hamel wel geme ft

,

Want dat voed wel alderbcft

,

Ghy en hoeft niet eens te gaen

,

Daer de fteedfchc fpotters ftaen
;

Waer toe iocckje kracm of hal

,

Gaet alleen maer in den ftal

,

Gaet en taft, en keelt, en vilt

,

Sict, ghy vint 'er v atje wilt.

Wi!jc quackel, of patrjjs

,

Oft een kor hoen uyt het rijs

.

Of een kievit met haer kuyf

,

Of een vette tortel duy f.

Of een fncpjen lang gebeckt

,

Of een fmientjen dick gefpeckt

,

Of een meerelt uyt het wout

,

Of een lyfter uyt het hout.

Of een fpreeutje, of een vinck j

Of een ander leckerdinck.

Of een jonge fant-plevier.

Of een ander wceligh dier.

Of miflchien een Iccker hoen

,

Of een malfen. huys-cappoen j

Of een kalicoutfchen haen

,

Of dejongen van de fwaen

,

Of een trap- gans, of een end

,

By de menfchen niet gewent

.

Maer die met een fnelle vlucht

Komt gevallen uyt de luchti

Ey, en maeckt doch geen gekijf.

Met een leppig hoenderwijf.

Die terftont wel leelick fiet

,

Sooje niet genoegh en biet -,

Met een nctjen, met een ftrick

,

Met een uyltjen op een kriek

,

Met een boge, met een buys

,

Met den fpreeupot aen het huys j

Met den llagh of vogel-lijm

,

Op den mishoop, in den rijm

,

Met een weynigh kruyt en loot.

Vangt men vogels kleyn en groot;

Maer indienje voor den dis

Mocht begeeren veiflchen vis

,

Wat behoefje vuylen ftanck

,

Van het vis-wijf of haerba^k

,

Defe beeck of gene floot

,

Die vervult ons defen noot,

Daer wort vis genoegh gehaelt

Die men fonder geit betaelt

,

Sonder koft, en met genucht

,

Pluckt men hier des waters vrucht.

Karper, brafem,b3ers,en fnoecki

Is re vangen met een hoeck

,

Wil 't met wefen met de roe

,

Neemt 'er dan een netjen toe

,

Of een diep-getande fchaer

,

Of een fpitlen ellegaer >

Daer me ftickt men vetten ael

:

Goede koft voor 't middagmael.

Ofwanneer men 't fuyckjen fet

,

's Avondts eer men gaet te bed

,

Schoon men fiaept dan wel geruft

,

's Morgens vint men fijnen luft

,

's Morgens treckt men uytterflick

Fijne paling, armen dick.

Is dat niet een goet gerief

,

Dat men; by fijn foete lief,
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Loon van trouwe min ontfangt

,

t'Wijl het net een visjen vangt?

A\ 'il je kaes foo groen als gras ?

Of gelijck als maeghde-was ?

Die oock by den parmefaen
Magh op heeren tafels Ifaen

,

Wilje kaefe facht en dwee ,

Wit als nieu-gevalle fnee ?

AV'ilje kaefe jonck en out ?

AVilje boter als een gout ?

Wilje kappy ? wilje faen ?

Wilje taerten, wilje vlaen ?

AVilje noten boven dat

Daer van wel crn Koning at ?

Siet alleen de focte melck
GclI'l 'et al, en geeft 'et elck,

Hn dit wort ons al beftelt

SonderkolT, en fonder geit.

Wilje dar wat hcrtigh is

,

Segh my doch eens wat ick mis,

Heb ick nier d<:n vollen ey fch

Van gcfüuten oflevley fch ?

Heb ick niet een fchoone tong
Die ick in de fchoorfteen hong ?

Ht b ickniet een Ichapen bout
Wel gewreven in het fout

,

Wel doorregen van den loock

,

En gehangen in den roock?

Wtet oock dat hierhammen zijn

Van een beer, en luftigh fwijn

,

Daer by niet magh zijn genoemt

,

Wat er uy t Wellfalen koemt.
Wilje fruyten op het lefl?

Die zijn hier oock alderbeft

,

Kriecken meer als fesderley,

Pruymen groot gelijck een ey

,

Druyven uyttermaten goet

,

Per fen root gelijck een'bloet

,

Appels die men eten magh
Even van den eerden dagh
Sonder eens te zijn gemuyckr,
Appels die men noyt gebruyckt
Als tot ftruyven in de pan
Mits men die bewaren kan

,

Peeren uyter-maten foet,

Die men haeftigh eten moet >

Of foo hart gelijck een key,

Die men hout tot in de Mey.
Al re feggen dat ick weet

Wat men by ons harders eet

,

Ware vry een lang verhael

,

Wie doch feyd 'et altemael

,

Komt o foete Galathee

,

Proeft 'et eens een maent of twee

:

Ghy fult vinden metrerdaet,

Dat 'et hier al beter rtaet

,

Alsmiflchien uytflimbcleyt

U eeii fteedfche vryer feyt.

Als men nu hier tcgens let

Wat de ftadt op tafel fet,

*k Segge dat hacr gantfch beflagh

Hier niet tegens op en magh j

Want behoudens dat het velt

,

Duyfent fchoone dingen telt.

Die de fladt zijn ongewent

,

Diedelbdt niet eens en kent.

/l L A T H E

Soo is dit een groote faeck

,

En gantfch dienftig voor de fmaeck

,

Dat het geen den huyfman voet

,

N iet en is als eygen goet

,

Mus het fruytjcn vkyfch,en vis

,

Van lijn eygen queeckfel is

,

Mits wy leven maenden lang

Niet als van on'> eygen vang

:

Segt dan watje feggen meught
Voor de ftadt, en hare vreught

,

,,Eygen vrught is wonder foet

,

,. Eygen vrught is wonder goet,

„'t Eytje uyt een eygen neft

,, Is mijns oordeels alderbeft.

,, Vriighten die men heeft gefaeyt,

,,Vrughten die men heeft gemaeyt

,

,,Vogels die men door het net

't Wt gh te vliegen heeft belet.

„Viflen die men heeft verraft

,,En zijn tafel toe gepaft,

,,'t Wikbraet dat men heeft gejaegt

,

, ,En dan na de keucken draegt

,

„Dat is ganfch een ander ding

,,Als dat iemant anders ving,

„Als dat iemantanders faeyt.

Als dat iemant anders maeyt.

Hierkomt by een ander faeck

,

Dat is mede groot vermaeck >

Want of haer de ftadt vermeet

Datfe groote dingen weet

,

Datfe goede faufe maeckt

,

Die oock ftompe monden fmaeckt

,

Die, vermits haer bitfigh nat,

Oock in flappemagen vat;

Noch is efter hier alleen

( Immers na dat ick het meen )
Noch is hier de befte vont

Voor de luften van den mont.

Siet wanneer men ftaet en fpic

Sonder dat men neder fit

,

Of wanneer men uuren lang

Houdt de beenen op de gang

;

Of wanneer men byftervroegh

Slaet de vuyften aen de ploegh

,

Dat verdrijft de vuyle flijm

,

Dat verjaegt het taye lijm

Die fich in de leden fet

En den goeden fmaeck belet;

Of ontrent hetingewant

Maeckt een ongefonden bant.

Maerbefiet in dit gewoel

Sit de ftee-man op een ftoel

,

Sit men weet niet waer en fchrijft

,

Daer hy gantfche dagen blijft

,

Sit en futfelt dit en dat

,

Als gevangen in de ftadt >

Hier uyt komt dan vreemde fucht

,

Mits hy mift de vrye lucht

:

Mits hy niet ter werelt doet

Tot ververfing van het bloet

:

Hierom is fijn koude maegh
N immer luftigh, nimmer graegh

,

N immermeer alfoogeftelt

Als die in het open velt

Al zijn quade dampen blaeft

,

En dan als van honger raeft.

E,

Geeft een ander marfepeyn

In eenblaeuweporceleyn

,

Geeft een ander Erans geback

Soomen 't uyt den oven track

,

Geeft een ander Spaenfche pap
Die is voor my al te flap

;

Ick en wil geen vremde koft

Die zijn meefter diere koft

,

Geef my, geef my flechts een ham

,

Die vers uyt de ketel quam

,

Geeft my flechts een ipeck-terfey

,

Wel gewentelt in het ey

,

Geeft my flechts een dicke worft

,

Die gevoeltmen aen de borft

,

Die geeft hart en krachtigh bloet.

Als men dapper ploegen moet.

Of indienderoyteenvrient

H ie r te gaft gebeden dient

,

Geeft my dan een jonge duyf

,

Geeft my dan een appel-ftruyf

,

Geeft my dan een boeckweyt-koeck.

Dat is eten dat ick foeck

,

Daer uyt fuygh ick meerder foet

,

Als een fteedfchen joncker doet

Uyt fijn venefocn paftey

,

Of 'k en weet niet wat geley

,

Uyt de taerten, uyt de vlaen

,

Uyt gefoden, ofgebraên,

Uyt al watmen backen kan

,

'tSy in oven ofte pan.

Dan ick weet dat in de ftadt

,

Meni'gh wijf is wonder prat

,

Mits zy op haer tafel fet

Blaeuwe teylcn wonder net

,

Die een ander werelt fenc

Hier te voren niet bekent.

Mits fy heeft een ganfche kas

Welverfienvan aerdighglas.

Dun gelijck een enckel vlies ,

Dat men tot Venegien blies.

Maer al iflet wonder kuys,
't Is maer hooft-fweer voor het huys

,

Want het is foo bijfter teer

Dat geen fchotel immermeer
Lange tijt op tafel duert

,

Of haer vreughde wort befuert.

Breeckt 'er glas of porceleyn

,

Stracks is al het huys te kleyn

,

Soogeweldigh tiert het wijf,

't Schijnt zy wil de meyt op 't lijf,

Keucken, kamer, fael en vloer

,

Is daer altemael in roer

,

't Schijnt zy trcet als in gevecht

Met een jongen, met een knecht

,

Met haer dochter, of haer kint

,

Metdeneerften diefevint,

En hier tuflchen heeft de man
Vry daerzijn gedeelte van.

Is 't niet beter dat men eet

Daer men van geen knorren weet ?

Daer het teyltje niet en leeckt ?

Daer de logge niet en breeckt

!

Daer de fchorel n iet en beril

Schoon die fomtijtswort geperftl

Schoon die fomtijts neder valt

Als 'er iemant ftaet en malt.

Of
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of al waer het datfe braeck

,

Daer men om een kleyne faeck

,

Daer men om het minl'e gek

Ander in de plaetfc ftelt.

Ach, wat IS doch van de ftadt ?

Langt my fleghts een aerden vat

,

Langt my lleghts een houten back

,

Dat is vry een groot gemack

;

„O I 't IS beter Ibndertwift

jjbchoon mcnblaeuwe teylen miftj

„Schoon men niet op tafel heeft

,,Datde malle weelde geeft,

,,'t Is al beter flechte fpijs

j,Aengedifcht na onfe wijs 3

„Als eèn tafel vol getaft

„Daer men fit en halTeball:

,

„Daer men op de boden tiert

,

„Daer men niet een raenfch en viert,

,,Wegh vanhier met dat gefchal,

,,Vrede vrede boven al

:

O ! wanneer men is geruft

,

Daer is cerft de ware luft.

W^eet dat ick geen diere fpijs,

Oock geen moye fchotel prijs

,

Daer is iet dat beter fmaeckt

,

Dar my blijder finnen maeckt

,

Magh ick bidden Galathee

,

Soeter als een jonge rhee

,

Krijgh ick immer uwen iin

,

K'ijghick immer uwe min,

Toont my dan een bly ce'aet

,

Geeft myflechtseenfoetenpraet

Als ick kome van den ploegh

,

Dat is my voor al genoegh

:

Gaet verfiet dan uwen dis

jMet hetgenedacteris.

Dat de tijt u geven kan

,

Siet ! ick ben een vrolick man.

Wat nu aengaetonfendranck,

Al-hoe-wel de wijngaert-ranck

,

Daer de foete moft uy t vloeyt

,

K iet in onfe landen groey t

,

Efter moetfe zijn getelt

A1s een fegen van het velt

,

En wanneer de ftadt geniet

Watter uy t de druyve vliet

,

Moetfe feggen tot het lanc

Grooren danck voor defe plant.

Maer laet doch de gantfche ftadt

Haer vry drincken vol en fat

,

In den fchralen Duytfchen wijn

Afgedreven van den Rijn

,

Of in hittigh Spaens gewas

Dat als brant fchiet uyt het glas,

Oft in 't rofle Frar.fche nat

Dat terftont de finnen vat

,

Of in wijnen die men brant

,

Enckcl vuylheyt, enckel fchant

,

Of in feck en malvefey

,

Ick ben met de verfchewcy

,

Ick ben met de foete me
Immers alfco wel te vré

Als met al den vremden wijn

Waerfe magh gewaflen zijn

,

Wey vcrfacht de ftramme borft

,

AVey vcrflaet den heeten dorft 3

Wey-verhit de lever niet

Schoon men al wat milde giet.

Dan al treft ons harde pi|n

Gantfch het lant is medecijn

,

Het gefonde fchapen wey

,

Vers gedroncken in de Mey

,

Doet den lantsman groot gerijf

,

Want het jaeght hem uyt het hjf

Watter in 'tgeheele jaer,

Is vergadert, hier of daer.

Is 'er iemant, in de ftadt

,

Van een hecre koorts gevat

,

Of van ander quael ontflelt,

Stracks fco loopt men na het velt

,

Om een wortel, om een kruyt

,

Dat hier aen de wegen fpruy t

,

Dat hier aen de dijeken waft

,

En daer niemant op en paft

:

Noyt en wert 'er iet foo ftecht

By een Apotekers knecht

,

Li yt het velt in ftadt gebrocht

,

Of 'ten werdt'er dier verkocht.

Eenigh fpruy tje uyt hetfant,

Uyt een hollen dellif-kant

,

Uyt het flick of fchorr' gehaelt

,

Wort ten dierftcn al betaelt

;

't Schijnt men hout 'et voor bequaem.

Als het krijgt een vreemde nacm.

't Schijnt het krijgt dan eerft lijn prijs

Als men dees en geen maeckt wijs

Dat et vanhetMooren-landt,

Of den Barbarifche ftrant

,

Dat "et van den Indiaen

Herwaertskomt gedreven aen:

't Dunckt de flechte luyden beft.

Wat ons geeft een vreemr geweft.

Maer wanneer ick gae befien

Al de malle fchilderien

,

Al den huysraet, al de koft

,

Daer de beurs in wert geloft

,

Daer den hooghmoet van de ftadt

In verquift foo grooten fchat.

Dan verhef ick boven al

Boflchen,beemden,berghendal,

En der velden fchoon cieraet

,

Dat ons op geen geit en ftaet.

Laet u oogen en u fin

Van de ftadt niet nemen in

,

Sco ghy 't wout maer recht bcfiet

,

't Steedfche pralen geit 'er niet

,

Als de gerfte dijnt op 't velt

,

G'lijck het water rijft en helt :

Als het bloeyfel van het vlas

Toont zijnhemels-blaeu gewas:

Als het geel gebloemde zaet

In de gulde velden ftaet ,

En fijn reucke machtig foet

,

Ons komt vliegen te gemoet

:

En dat hier of daer een wey
Speelt met groente tuflchen bey

,

Seg, wat heeft tapitfcry

,

Of het goude leer hier by

:

Ick en fal u niet benyen
Al de fotte pronckeryen

Daer de juffers van de ftadt

Mede zijn foo trots en prat r

Als dit acngfnaem geficht

Mijn bedroefden fin verlicht.

In de ftadt is menfchen kunft

,

In de velden Godes gunft

:

Pliiym gedierten dicdaerfpeelt

Doordetacxkens, die daer queelt,

En, met ftemmcn reyn en foet

,

U wen grooten Schepper groet

,

Die de lants-man "s morgens vroeg

,

Schenckt een deuntjen aen de ploeg

:

Die met fang, het fwaer gewicht

Van een reyfend man verlicht >

En den minnaer, die hem quelt j

Doet verquicken 'm het velt}

Segh my doch, wat is de luyt ?

^V'at is al het vreemt gctuyt

,

Dat in fteden maeckt geklanck,

Vcrgekken by den fanck

,

By de Ibete ftcm en tael

Van den fieren nachtegael ?

Van dar klcyn, dat aerdigh dier

,

Dat met enckel foet getier

Ons wil leeren dat in hem
Is de woonplaets van de ftem ?

Dat merdeuntjens ons vereert.

Die hem noyt en zijn gelecrt,

Als ontrent zijn eygen neft

:

Wilde fang is alderbeft.

Is ''t niet wonder? even fang

Stelt de ftadt in vollen dwang

:

Wat daer iemant doet, of laet

Moet gefchiedenop de maet

:

Alle ding, hoe los en vry

,

Is daer niet als flavcrny

.

Niemant daer fijn honger bluft.

Als het aen de mage luft

,

Neen,debuyck (alvalt'etfuur)

^ loet daer pafiTen op fij n uur

:

Want deftee-man fit en vaft.

Tot 'et kloek en kofter paft

:

't Schijnt wanneer de kloeke ftaet.

Dat zijn macgh dan open gaet;

En wanneer de kloeke fwijght.

Dat hy geenen honger krijght.

Ja hoewel een heete maegh
Somtijrs is geweldigh graegh

Noch (al is 't haer enckel fpijt)

Moetfe wachten haren tijt.

Hoegeluckigh is het lant I

Daer men is uyt defen bant

,

Daer de menfche zijn natuur

N iet en bint aen kloek of uur

;

Daer men in de hammen fnijt,

Daer men in de worften bijt

,

Daer men t'elcken gaet te gaft

Als 'et buyck en mage paft.

Eetm' in ^L.xdit in 't opcnbaer

't Schijnt als of 'et fchande waer,

Eet men voren in de vloer

Yderfcheltuveorecn boer;

Eetm' een ftickjcn uyt 'er hant

,

Dat is noch al meerder fchant,

Seg eens, watje beter weet

,

Als dat iemant drinckt en eet

:

Evenwel de ftadtbefnijt,

In het eten, plaets en tijt.

S 4, Gaet



Gaet men oyt by nacht of dach

,

Daermen niemant fenden mach

,

Kijck een rcys dat noodich werck
Heeft al meed' een feker perck >

Daer is ( ick en weet niet wat

}

Eenigh vuyl beflotcn gat

,

Daer van onder vuyledamp
Vult den buyck met enckel ramp

,

Daer de lucht het edel hooft

Van zijn goeden Itant berooft

,

Sietindefenvuylen ftanck

Neemt daer ieder zijnen ganck.

Hier en is 'et niemant fchant

,

Mis te dragen op het lant >

Ên wy houden voor gemack
Dat men dit verdrietigh pack

,

Dat men defen fwaren laft

Loflen machj al waer het paft j

Maer befonder daer het groen

Nutte faken plach re doen

:

Want het kruyt vanfriftche jeught,

Doet van onder groote deught

,

Beter als na ftadts manier,

Doet het out vermuft papier.

Als de fteetfche jonge licn

Nu of dan uyt fpelen nen

,

Buyten haer benaude veft

Juy ft als 't fpel is op zijn beft

,

En dat eenigh jeuchdigh paer

Meynt te dwalen hier en daer,

T'wiji de fonne leger daelt

,

En niet meer foo heet en ftraelt

,

Dan komt daer een voerman aen
En hy roept, 't is tijt te gaen

Eerde ftadt haer poorten fluyt,

Hacftje w-at, de poort-kloek luyt.

Ach! des voermans hees gefchal

Bok den minnaer nietmet al

,

't Is hem fpijt, en groot verdriet

,

Dat de plompaerthem gebiet

Af te breken zijn genucht :

Maer het is om niet gefucht

,

Arme vryer ! hy moet voort.

Komt hy dan ontrent de poort

Maer een oogenblick te laet

,

Dat de kloek niet meer en gaet

,

Siet ! daer ftaet hy dan verftelt

,

En hy moet om louter geit

,

Totdesfluyters groot gewin,
Door de poorten dringen in

;

N lemant raeckt 'er in de ftadt,

Alsgefchoren, en gefchat.

Alsghy nu al binnen zijt.

Noch en zydy niet bevrijt

Van den naeuwen fteedfchen dwang;
Want een ander kloek eer lang

Komt u feggen met 'er daet

,

Datje ruymen moet de ftraet

,

Daer is 't baken weer verfct

,

Want de minnaer wert belet

Door de ftraten van de fteèn

Met zijn lief te mogen treên ;

Wilt hy even-wel noch gaen

,

Soo komt daer een Schout ter baen

,

Die de minnaer met fijn lief,

Licht fou grijpen voor een dief.

L L A 1 H E

Hier feyt u de fchilt-wacht ,7?^

)

Daer de ronde , ^ui va la ;

Elck wil weten, wie ghy zijt,

Dat is op een fteets gevrijt.

Siet u iemant van de wacht

,

Daerje doet u minne-klacht

Aen een glas, of voor een fcheur

Van een venfter, of een deur

,

Die verhaelt het voor een klucht

,

En des morgens is 't gerucht

( Schoon het is u fpijt of leet

)

Door de gantfchc ftadt verfpreet.

Hoe geluckigh is het velt

,

Daer geen minnaer is gequelt

Met de fchilt-wacht, en haer fpiên

,

Groot beletfel van het vrien 1

Zydy 's morgens opgeftaen ,

Om te landewaerts te gaen

,

Ergens daer de faeck vereyft

,

't Is om niet, al watje peyft

,

Want hoewel ghy vroegh daer heen

Op de reyfe meent te treên

,

Soo de poort-kloek niet en luyt

,

Niemant kand 'er in of uyt:

Och daer ftaetmen dan en fiet

,

Huyv'righ, nuchter, vol verdriet,

Vol verlangens, ongeruft

,

Tot 'et eens de kofter luft.

N och is in de ftadt een kloek

,

Dat 's te feggen, noch een jock,

Die wanneerfe klipt of luyt

,

Yder een doet kycken uyt

:

En dan loopt men met gcdruys

Na de peuye van 't ftadthuys -,

Daer leeft iemant uyt een brief

Yder een zijn ongerief.

Wet en raet, feyt hy , gebiet

Dat 'er niemant as en giet

Ergens op des Heeren ftraet

,

Tot de vuyl-karr omme gaet.

Is dat niet een nauwen dwanck ,

'

Dat men moet den vuylen ftanck

,

Dat men houden moet zijn as.

Tot de vuyl-karr' kom t te pas ?

Maer 't is noch het raeefte quaet

.

Als in ftadt de trommel flaet.

Dan moet yder met geweer
Gaen de Straten op en neer,

Juyft na dat gebiet, en feyt

Een, van wie ghy wert geleyt;
En, foo ghy maer eens en hit

,

Niet te houden u gelit

,

Daer fal licht een vent beftaen

,

Yemant op het lijf te flaen

Even daer hy raken kan.

Is 't niet fp ij tigh , dat een man
Al zijn huyt vol flagen krijgt.

En noch blijd' is dat hy fwijgt ?

Als dit fpel nu is gedaen

,

Meynje dan te bedd' te gaen ?

Neen : men moet dé gantfchen nacht

Over-brengen op de wachri
Schoon ghy hebt een jonge vrou

,

Die 't wel liever anders wou

,

Even-wel ghy moet gaen tre'en,

Dickwilsmet verklcunde Ic'en

,

Op de veftcn van de ftadt

:

Kruypje fomtijts in een gat

Daer het roockt,gelijck een keet*

Dan gaen noch u i'aken breet.

Hier med' is hy niet gequelt

,

Als men woont in 't vrye velt.

STvatn mijn hont en zijn gcflacht

,

Houd voor my foo goeden wacht

,

Dat ick ruft genieten magh
Even tot den lichten dagh -,

En ick fluyt nochtans mij n deur

Met een wortel, of een leur.

Wilje weten, wat ick maeck
Als ick nu en d^n ontwaeck ?

Dickwils peysickom mijn lief,

Noyt, of lelden om een dief.

Als ick kome van het bedt

,

Stracx foo doe ick mij n gebedt

,

En voor eerft foo danck ick Godt
Even voor dit eygen lot

,

Dat ick hier geboren ben

,

En geen liever ftaet en ken.

Endanbidd' icknaderhandt

Voor de rufte van het landt

,

Dat er toch geen binne-krijgh

In de fteden op en ftijg

,

Dat geen ruyter of zijn maet

,

Dat geen onbetaelt foldaet

Ons kom vallen op het lijf

Die, als voor een tijt-bedrijf.

Ons het groene kooren fnijt

,

Ja noch op de leden fmijt.

En fich boven dat gewent.

Dat hy wel ons dochters fchent j

Dan God hebbe grootcn danck

,

Dat ick al mijn leven lanck.

Dit niet eens en heb gelien

,

Schoon het elders magh gefchién.

Maer k en bidde nimmermeer
Om een ftaet van grooter eer,

Ick laet woelen die het luft

,

Ick bemin de foete ruft.

Had ick u, ó Galathee

,

Ick bleef eeuwigh by het vee

,

En ick feyde tot de ftadt

Dat ick haer vergeten hadt

,

Ja ick riep, geluckig menfch

Siet hier is u volle wenfch-

Te verhalen al 't verdriet |

Dat men in de fteden liet.

Sou te lang zijn : over al

Krielt de ftadt van ongeval.

Soo ghy timmert huys,of fchuer.

Nevens uwesbuermansmuer,
Elcke kamer, yder deel

Is gewis een nieu krakeel

:

Cf u muereft ftaen te hoogh,

N aer dat peylt u buermans oogh

,

Of het vallen van den drop

Ley t en maelt hem in den kop i

Of hy drijft dar u gefticht

Komt te dichte by zij n licht

:

Niemant bout'erindeftadt,

Of daer hapert altijt wat.

.

Wat een vryheyt heeft het velt

!

Yder bout daer na zijn geit:

Nic-
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Niemant, watje maeckt of breeckt^

Is 'er, die u regen fpreeckr.

Na-gebuerfchap is een pack 3

Vol van twift en ongemack :

Is u buerman dol ofdwaes

,

Ghy moet lyden het geraes

:

Is hy oneens met zijn wijf,

Ghy moet hooren het gekijf,

Levt zijn hinne maer een ey

,

't Huys dat davert van 't gefchrey

,

Hout hy eenigh woeftigh dier

't Hooft dat fplijt u van getier.

Wederom : zijt ghy te mal

De gebueren hooren 't al

:

Zydy gram of ky^-e wat

,

Stracx lbo weet men 't door de ftadt

:

Noodje nu ofdan een gaft

,

Paerwertoockal opgepart,

Want de geur van u gebraet

,

Wert geroken op de itraet.

Is 'er oock by wylcn iet

Dat men niet en hoort offiet 3

Een klappeye van een meyt
Sal 't met laten ongefeyt

,

Alsfe vroegh en weder laet

Hier ofdaer gebueren gaet.

Of is 't meysjcn heufch van mont

,

(Dat men nochtans felden vont)

't Kint, datby de bueren dwaelt.

Ofaldaer wert acn-gehaelt,

Seyt, metongeveynftgemoet.
Al wat vaertj' en moertje doet.

Wie en hoort 'er geen gekijf

Van zijn buermans ftout jongh-wijf

,

Om een ftrootje, dat de meyt
Ergens in de wege leyt

,

Om wat afTchen, om een goot.

Die voor by haer deure vloot

,

Schekrudienftmaegt vooreen hoer

En ftelt al de buert in roer.

Heeft u buerman rat of muys

,

't Is een plage vooru huys

,

Boter, keefe, fpeck, en graen

,

Alles moet dan houden aen

;

Doecken, lypwaet, oock het beft

Raeckt wel in een ratte-neft j

En die 't zijn is af-gehaelt

,

Wert met vuylen dreckbetaelt.

Is 'er in de buert een kat

,

Al het hof is maereen pat

:

Waft 'er dan een fchoone blom

,

•t Slim gedierte loopt 'erom

,

Watje poot, en watje zaeyt

Is al voor den tijtgemaeyt.

Soo u buerman hout een hont,

Die noch maeckt 'et al te bont -,

En voor al een hafewint

,

Is het flimfte dat men vint

,

Wat 'er aen de vieren ftaet

,

Wat'eropdenroofter braet.

Wat 'er voor u was berey t

,

(Daer en baet geen fnege meyt)
Wat 'er is van foete geur

,

Daerme gaet de hnckert deur

:

Keert de koek maer eens zijn hooft

,

Al den heert die is berooft

,

Al de potten zijn geleeght

,

Aldefchottelszijngeveeght.

Als men dan gaen eten fal

,

En men vint 'er nier met al

,

Daer is dan dat huys ontftelt

,

Yder raeft 'er, yder fchelt

,

Maerhctis omnietgewoelt
Hoe men foeckt , en waer men voelt i

Want het fpeck is uyt den pot

,

Soeckt 'et in het honde kot.

Maer hoewel ick al den nacht

Dit, en anders niet, en dacht

,

Soo en vont ick geen befluyt

,

Daerom kint ick fcheyer uyt.

Dan foo dees al niet-te-min

U mocht komen in den fin

Somtij ts eens de ftadt te ficn

,

E n alwat 'er magh gefchiê n

,

Soo woud ick mijn befte peert

Geeftigh vlechten aen de ftcert

,

En dan nemen eenigh kleet

Over langh hier toe gerect

,

En foo luÜigh van ter zy
U gaen fetten nevens my.

Alsje dan gefeten waert

Wel gefintj en wel gepaert

,

Reed ick eerftom onfen bouw

,

Eer ick elders ryden wou

:

Daer foo wees ick metter hant

U de vruchten van het lant

,

En den boomgaert en het vee

,

Maer voor al dejonge meê

,

Die ickop een koelen nacht

Left uytSchouwen heb gebraght.

En als 't pcert dan op de baen
Eens watharde mochte gaen

,

Souje my, als tot u fcherm

,

Vafter grijpen in den erm
Vafter hangen aen het lijf

,

En dan feggen niet te ftijf

,

Maer foo aengenamen hant

En foo langh-gewenften bant
Soo een knoop om my geleyt

,

Die my foete dingen fey t

,

Sou my foo bevalligh zijn

Datickuyteenloofen fchijn

Licht om onfen gantfchen bou

,

Vry wat harder rijden fou

:

Al om datje door het wout
My wat naerderklemmen foud

,

My foud houdenals een klis

Die in wol geflingert is.

Als ick dus gefeten waer
Soo en gaf ick niet een haer

Om het geit ofom her goer

,

Daei men fooom leyr en wroet

,

Oock niet om een hooger ftaet

Enckel nijt, en enckel haec

Wat heeft nu het fteeds gery

,

Wat heeft hier een wagen by ?

Wat een koets vol enckel pracht

,

Onlancks hier in 't lant gebraght

,

Daergeenjofterinen rijt,

Als om meer te zijn benijt

,

Daermen eeuwigh fit en praet

Watter elders omme-gaet

,

En fchief niet een woort en fpreekt

,

Alsdatniemantseercbreeckt ?

Ick en wilfe niet benyen
Die foo prachtigh henen ryen

,

Schoon fy voeren menigh peert

Dickwils hondcrt kroonen weerrj

Want haer forrigh is foo groot

,

Datfe weeghr gelijck een loot

,

En tor foo een (waren geeft

Hoeft menja foo menigli beeft

,

Overmits een kley n gcfpan

Haer verdrier nier rrecken kan.

,,"r Is voorwacr geen machtig vorft

, ,Die na groote Rij eken dorft

,

j, Die zij ' 1 luften niet en paelt

,

, , Maer geduerigh leyt en maelt

„Hoe hy grooter worden fal

,

Oock tor s wcrelrs ongeval.

Wat is doch van grooten ftaet ?

„Nietals moeyten in derdaet,.

„Niet als laft en enckel nijt

,

„Daer het leven in verflijr

,

, ,Sier ! ontrenr een groor beflagh

„Vinrmen alrijt groor heklagh.

Laet ons ryden, Galathee,

Om het lant en by het vee,

Daer de groene linden ftaen

,

Daer ons vette kudden gaen

,

Daer het weehgh kooren groeytj

Daer dejonge veerfe loeyt

,

En ontdeckt op haer manier

Haer verdriet en innigh vier ;

Siet ! een veulen uyt de ftal

Kan ons dienen over al

,

Dat 's de koetfe die ons paft i

Want wy rijden fonder laft.

N u ick ga na mij n geweft

,

Maer ick legge voor het left

Letter op, ó Galathee

,

Eerje laet het edelvee

,

Sooj'u tot de ftadt begeeft,

Ghy meught grouwen datje leeft j

Want ghy weet de rancken nier

Die men in de fteden fiet

,

Die men in de fteden prijft

,

En dejonge kindcrs wijft.

Daerom moerje fchole gaen

Ofje't noyt en had gedaen

,

Anders fulje by de lièn

Noyt u leven zijn gefien

,

Denckt dan vry op dat geval

,

En hoe 't u al paffen fal.

Meynj'om datje geeftigh zijt

Datje wel in korren rijr

Sreedtfche grillen leeren foudr ?

Neen, her fteeds gefelfchap houdt
Dar een vrij fter van her lanr

,

Schoon fy heefr al goer verftant

,

Altijt haren aert gelijckt

,

Altijt na den dernnckrijckt.

Lieve denckt doch om den fpijt.

Om het leppjgh {\:ecds verwijt

,

Dat men ftaegh en over al

U in 'r aenfichr wrij ven fal.

Sooje maer her minfte doet 3

Soojc vrient of bueren groet

,

S f Sooje
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Sooje dit ofgint beftaet

,

Dat niet op lijn ftcedsen gaet

,

Stracks fal ieniant van de ftadt

Roepen, ickcn weet niet wat

,

Plat-gediiymde mellick-deuy

,

Packt u na den Boeren reuy

,

Packt u naer hetkluytigh lant

Na den hollen dellif-kant

,

Na de biefen of het riet

,

Want in ftadt en dienje niet.

Sietalsiemantisgcpacrt

Met een ongclijcken acrt

,

Stccts met boers , en hoofs met ront

.

Dat en heeft noyt goeden grcnt >

Ghy daerom blijft in u wijck

Bout en trout met iiws gelijck.

Net met kuys.en mors met viiyl

,

Valckmetvalck, enuylmct iiyl.

HARDERS-LIED T
T) Hyllis met hacr met-gefcllcii

*- Was gekomen in het lant

,

Daerfe met veel fchorr' en vant -,

Sy quam van de Vlaemfche (lellen

,

Daer men fant en flicken dijckt

,

En dan roepr/chacpharders wijkt.

Daer men warcr maeckt tot landen

,

Daer de ploegh komt om dj n haer,

Dat hy had gelaten daer;

Daer het wout door men fchc handen

(Is't Nefiu:>ius leet of fpijt)

Van de ftroomen wort bcvrijt.

Phyllis had haer vee gedreven

Tuflchen Armttycn der Veer ,

Daer floegh fy haer eerftmael ncêr,

Thirlishaer vermaecken leven

Was by Bomburgh neer geftelt

,

In dat dor en fandighvelt.

Phyllisin den koelen morgen

,

Als de Son noch niet te ftraf

Eerft den dau ginck licken af,

Qj.iamen voor haer oude ibrgen

,

Wantfy viel in diep gepeys

,

En bedacht haer Zceuf-he rcys.

Niet dat Zi-f/^zwis^/ haer mishaeghde,

ZccUnt docht haer vol genucht

,

Daerom wafle niet beducht j

't Meefte was dat fy beklaeghdc

Dat fy Thirfim niet en fagh

,

Die by haer te woonen plagh.

Sy gingh weyden met haer fchapen

Van Arn:uydixi\ttx.e wijt.

Op het gors ten halven-krijt

;

Daer began haer druck t'ontllapen

.

Dies zy wat ter zyden af

Haer tot klagen dus begaf

:

Siltigh fchor ten hdtai-kryt:

Tot u doe ick dit beklagh

,

Souter wordje dagh aen dagh

,

Ick en kan 't de zee niet wijten.

Want 't en is niet van den vloet

,

Maer van mij n bedruckt gemcet.

Sooals dauw ontrent den Meye,
Van de groene loovers fchiet

,

Van deteerekruyden vliet

;

joomij n tranen als ick fchrcyc

Om UjThirfi, moye knecht

,

RoUen neder op den weght.

Dit verfoet het gantfche fchorre

,

Want de filtc van de zee

Is noch dienfligh aen het vee :

Maer, of ick fchoon drijfofporrc

,

Wat'er nat is van mijn traen

Daer en leekt geen fchacpkenacn.

Hoegeluckigh waert ghy rammen
Doen als 1 hirfis by ons was

Op het groefchc buy te gras ?

Alshy fpeelde,met de lammen
Alshy fnecd een lulligh.riet,

1: n befioot 'et met een liet.

I-Iy gingh op een ry verhalen

Al de vrijlters van het lant

,

En haer loeten minne-brant >

Maer ten niochte nimmer falen

PhjUti was des liets befluyt

,

't Quam alrijt op PhylUs uyt.

rhy/lis fchreef hy in de boomen

,

Phyllis was het dat hy fongh ,

Waerder oyt een Echo klonck,

phyllis (foo hy quam te droomen
Dat 'er lemant by hem llont)

Phyllis viel hem uytfen mont.

Phylhs was zijn gantfch vermaken,
Phy'lu die zijn hert verkoos

,

Phyllis, Phyllis was de loos ,

Phyllis gingh voor alle faken

Phyllis waficr'om benijt

,

O waerisdeifoetetijtl

Als wy hier in 't Eylant quamen

,

Doen was ons dit gors te kleen

,

Och 1 doen moeftc^ zijn gefcheên

:

Thyrfis dreef zijn vee te famen
En hy liètmijn dit geweft

,

Want hy hielt 'et \ oor het beft.

Als het nu gingh op een fcheyden

,

Wat een druck quam over my I

Ick nam Thyrfis aen deen zy
Daer ftont ick en hy en fchreyden

,

Thyrfis wift niet wat hy fprack

,

't Scheen dat hem lijn hertebrack.

Voor befluyt ten langen leften

Gaf hy mijn lijn rechter-hant.

Tot een eeuwigh minne pant i

Phylli neemt hetmy ten beften

Seyd' hy, dat ick ftille fwijg

,

'tSchijntdatickdekoortle krijgh.

't Schijnt ick fal mijn fin verliefen

Soo geweldigh klopt mijn hooft,

't bchijnt het IS van breyn berooft l

't Schijnt mijn tonge wil bevriefen

,

't Sciiijnt mijn lippen willen toe

,

Ach! ick ftae 'ken weet niet hoe.

Daerop heeft hy my gegeven

Met gefucht en droefgebaer

,

Eenen ringh van peerden-haer

,

Daer ftont Thyrfis in gefchre^en

,

En daer was een hart gemaeckt

,

Met een minne-pijl gcraeckt.

Maer my docht de geeft t'ontfincken

Als hy zeydc; Nu vaert wel

,

Phylli, denckt om mijn gequel

,

Ick fal wederom udincken:

t
Meer en wift hy niet te doen

,

Want 't en quam met tot een foen.

Thyrlighyzijtniiverrrocken

Wel een macnt drie ofte vier.

En ghy komt niet eens tot hier

:

Zijn u geyten zijn u boeken

,

Zijn u fchapen al u vreught

Datj'er niet eens afen meught ?

Neen gewis ten zijn geen fchapen

,

"t Is een ander witte vee

,

Dat my doet het droeve wce>
Ach ! ick ken die op u gapen

,

'tisdedertcl Amaril

Die met u is opren dril.

Vraegj' hoe ick het kom te weren
Denckt dat yder alshy mint
Vreemde dingen onderwint

,

Al ben ick wat ver gefeten

Op de lefte peerdemart

Vont ick d'oorfaeck mijner fmarr.

Jck was vroegh termart gekomen

,

En gingh dwalen hier en daer

,

Doch u wert ick niet gewaer

;

Niemant('t fcheen)had u vernomen,
Mits foo fagh ick uwen hont

Daer hy voor een deure ftont.

Snel beleefder van manieren

Als lijn meefter fcheen te zijn

,

Komt en toont my blijden fchijn,

Komt fijn fteert ontrent my fwieren,

Komt en biet my fijnen poot

,

Komt en fp ringt my opten fchoot.

Al mijnbloet quam opgerefen

Als ick fagh het trouwe beeft.

Daerom fprack ick metten geeft

,

Hier ontrent moet Thyrfis wcfen j

Want zijn hont is foo gewent

,

Dat hy niet te verr' en rent.

Stracx liet ick in alle wijeken

,

Waer datjonge lieden ftaen

,

Mijn begecrigh oogc gaen

;

Maerdoenickginckommekijckcn
Was 'et dat ick Thyrfim fagh

,

Daer hy in een venfter lagh.

Hy was vry daer niet alleene

,

Vlugge vrijfters twee ofdry

Warenhem geduerigh by i

Onder defe was 'er eene

,

Na mijn oordeel, niet te moy

,

Maer wat naden fteedfchen toy;

Dat moet Amarillis wefen

Dacht ick , en het was oock v.acr

,

Want Pol Faes, de Ibcte vaer

,

Hadfe mijn weleer gcprcfen

Als befet en wonder klccck

,

In hetfetten van haerdoeck.

Thyrfi:
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Thyrfis had foo veel te «^uicken

Met de mey t, hec was een fchant -,

Want hykuft'haermontenhant,

"Wonder was 'er te befchicken

}

Ach I dit dede my foo weè
Als de vorft hetjonge vee.

Hy was foo verblint in 't mallen

Dat hy mijn niet eens en fagh

,

Mits quam Faes uyt fijn gelagh

,

Laet ons med' hier onder vallen

Seyde Faes, en trock my in

,

Dan het was mijn eygen fin.

'. Men gingh daer een dans in 't ronde

Onder eenen rofen-krans

,

Thyrfis was niet aen den dans

,

Maer hyftont daer mont aen monde
Met lijn nieu-verkorenlief

,

Tot mij ndroevigh ongerief.

Pan met al u bofch-gefellen

,

Als ick fagh haer fot gelaet

,

'k Wift mijn leven geenenraet,

TcWift niet hoe mijn aenfichtftellen,

'k Werde bleyck en weder root

,

't Scheen ick gingh als in de doot.

Als nu 't volck flch gingh verftroyen

Doen was 't eerft dat hymy fagh

,

Phylli, fprack hy, goeden dagh

,

En began te flickcfloyen

;

Maer fijn groete quam foo blaeu,

Dat zijn antwoort waseengraeu.

Thyrfis acht het niet een mijte

Sagh oock na my niet meerom

,

Maer greep daer een fluyt en bom,

En hiefop als my te fpijte

,

Een nieu deuntjen van de min

Die hem doen lagh in den fin.

Daer wert Amaril geprefen

Tot denderden hemel toe

,

Och ! hoe was ick doen te moe

!

Want dat Phillis plagh te wefen

Hoord' ick (niet dan al te ras)

Dat het nu een ander was.

Amarilliswas beftorven

(Soo het fcheen) in fijnen mont

Ja tot in zijns hertfengront.

Och nu ben ick gantfch bedorven

Seyd' ick met een droefgeluyt

,

En ick ftreeck ter deuren uyt.

Ick gingh dwalen aen der heyden

,

kk gingh in het mulle fant

,

lek gingh aen het vette lant

,

Ick gingh eenigh door de weyden
Sonder trooft, en fonder raet

,

Als een fchaep dat dolen gaet. .

Harders van de Vlaemfche dalen,

Harders van het Zeeufche ftrant

,

Is het niet een groote fchant

Dat ick dus alleen moet dwalen ?

Ick, die eertijts was verfelt

Met de puyckjes van het velt.

Ick, die eertijts plagh re treden

,

Onder menigh harders kint.

Hoogh geprefen, wel bemint j

Ick die eertijts wert gebeden

Bennumaereenarrem dier,

En ga treuren fonder vrier.

Och ! hoe kan de tijt verkeercn

!

Och hoe kan de min vergaen.J

Och ick bender qualijck aen 1

Niemant wil nu Phyllis eeren

,

N lemant die na Phyllis fiet

,

Niemant die haer liefde biet.

Dit is vry een fware plage

,

't Is een deerlijck ongeval

,

't Is een hartfeer boven al

,

Siet hoe ftae ick hier en klage

,

Mits ick ben gantfch ongewent

Dat my niet een harder kent.

Leert u minne beter fetten

Vrijfters , wieghy wefen meught

;

Leert u dienen van dejeugt

,

Eeert op uwe faken letten

,

Want dat eens gebeuren magh
Dat en komt niet al den dagh.

Maer hoe konj 'et in u vinden

,

Dat ghy Phyllis dus vergeet

,

Dat ghy Phyllis dus verleet

,

Thy rfi lichter als de winden

,

Lichter als een dorre blat

,

Dat de wint van onder vat.

Streckt dan nu u gantfch begeeren

Tot ditjongh en weligh dier

,

Tot dit nieu ontfteken vier?

Heb ick u niet hooren fweeren

,

Eer ghy noch in Zeelant waert

,

Dat ghy preeft een ronden aert ?

Datje noyt en fout verkiefen

Soo een afgerichte meyt

Die ontrent de fteden weyt j

Datje liever wout verliefen

Heel de kudd' op een gety

,

Als te leven fondermy

.

Denckt doch nu eensom de reden
,

Waerom dat ghy dit befwoert

,

't Was vermits een yder loert

Op de meyfjes die by fteden

N iet befloten van de Zee
Wey den het gewolde vee.

Ghy preeft vrijfters die óp ftellen

Ginder aen de Vlaemfche kant

Ofontrent de Zeeufche ftrant

Hare vette fchapen tellen

,

Want ghy hielt dat defen aert

Voor de hnckers was bewaert.

Is't niet Domburgh daer de fteden

Senden al haer mallejeught

,

Brengen al haer mallevreught ?

Yder komt daer aen gereden

Soo langhals het wagen-rat

Niet te diep fnijt in het nat.

Aen die duynen aen die weyen

,

Is u Amaril gebroet

En van eerften aen gevoet

,

Daerom kanfe liftigh vleyen

,

Dat en meer heeft zy gcleert

Van het \olck dat daer verkeert.

Sy is vol van fteetfche treken

,

Op een ft:eets fóo drilt haer gangh

,

Op een fteers foo draey t haer fang.

Op een fteets foo kanfe fpreken

,

Op een fteets is 't datfe fwijght

,

Op een fteets is't datfe nijght.

Maer wat fchool-gelt moetfe tellen

Meyntje voor foo moyen leer ?

Nu een foentjen, dan iet meer -,

Alnaluft van diegefellen

:

„Wie met fteetfche linkers praet

,

, , Steets iet van zijn veeren laet.

Ick ben op een fchor geboren

,

Daer fat ick alleen en keeck

,

Op een flouw, ofop een kreeck j

Noyt en ginger maeght verloren

,

Op een gors ofop een ftel

Daer noyt quam een fteeds gefel.

W^aerde hnden veiligh groeyen
Daer is 't dat de wagens rien

,

Om het 1 Liftigh velt te fien
;

Waer de boomgaerts aerdig bloeyenj

Daeris'tdatdejonckheytmalt,
Tot het loofdaer neder valt.

't Is zcDomburgh in de duynen
Daermen wentelt in het fant

,

Daer foo menigh derrei quant
Achter hagen, achter tuynen

Doet dat ick niet fegge derf,

Dickwils op eens anders kerf.

Amarillis (na ick hoore)

Heeft al dickwils meê gere'en

Met dejufTers van de fle'en

,

Sy fey t , ick en ben geen floore

,

lek en ben voor Klaes of Pier

,

leken was noyt melhck-dier.

Sy heeft fchotels, koppen, teilen

,

Van dat vremde blaeuwe goet
Daerf' haer foeten room in doet j

Dat fijn teickens dat fijn peylcn

Datf al ander kennis hout
Als met harders van het wout.

Dunckt u dit te zij n klaer fchapen ?

Mach dit al beftaen met eer ?

Ick geloof het nimmermeer.

, .Vrijfters die na giften gapen

,

„Maeghden die na gaven ftaen

, , Spelen op een gladde baen.

Thirfi wy zijn beyde Zeeuwen

,

Al was Brcfkens ons vertreck

,

• 't Is noch onder 't Zeeufche reek,

Laet de fteedfche linkers fpreeuwen

:

Wy fijn ront en daer toe goet

Dat's vanouts een Zeeus gemoec.

Laet ons in die ronthey t blijven

Dat is naer u eygen fin

,

Dat is dienftigh in de min

:

Laetonst'faemonsfchacpjensdrijvé

In ujonckheyt waerjemijn >

Waerom fulje 't nu niet zijn ?

V E Pv-
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VERVOLG H OP HET VOORGAENDE*
H

TT Et is maer een kleyne tijt

,

^-^ Dieder tuflchen beyden lijt,

jiman/quzm in de ftadt

,

Daerfe voor een fchilder fat

,

Daer terftont een geeftigh quant

,

Ras en kunftigh van der hant,

Teykentveerdigh haergelaet,

Soo dat hier beneden ftaet

,

Teykent, met een kloecke ftreeck

,

Dat 'et haer in als geleeck

:

Doch de fchilder deder by
(Want het ftaet de geeften vry)

Hoefc met haer veekjen fpeclt

,

Hoefe met haer keeltjen queelt

,

Hoe haer lach en wefen valt

,

Alsfe by de Vryers malt.

Maer fchier op de verfche daet i

Phi//if \X'eet 'et op een draet

,

Phy/Ui haddet achterhaelt

Waer het beelt isafgemaelt >

Dies foo hacft als fy het vont

,

Daer het voor de winckel ftont

,

Nam-fe krijt, en van ter zy
Schreeffer defe veerfen by

:

Hardersy d/t is Amaril

,

Noytgejet en ntmmcr ftil^

Altijts bejigh met een liet

Somtijts op eens harders riet

,

Semttjts op haer vryers veely

Somtijts met haer eygen keel-,

Hoe het gae, en hoe het z,y ,

Altijtlos, enevenhly,

Altijtïcken-^eetnic. '
,

} Vant fy lacht een.y oe.

Fraeghjenul^at A.. iril

Met dit Tvefenfeggenlvil?

Vrinden-, Tfat ickgiffen kan

,

Seker, '/ Meysjeioileen man

,

't Afeysje ivenft te zijn de ' uyt

:

V Siet haer als ten oogen uyt

:

Koomt dan "vryers^ koomt ter baen ,

IVant de vryfter "rvilder aen.

Als dit veerlje was geftelt

,

Thyllis maeckt haer naer het velt»

Sy gaet vrolick uyt de ftadt,

Mitszy datgefchrcven hadt.

Thyrfts quam dien eygen dagh
Daer hy dit gefchriftefagh

,

Dies foo wert hy byftergram ,

Want hy wift van waer het quam j

FJucx dan, eer naer huys te gacn i

Stelt hy dit befyden aen

:

Al die hier dit beelt aenfiet

,

"Engelooft het by'fchrift niet

,

l Vant alis '/ van VPitten krijt

,

V Koomtgeheel uytfK'arten nijt.

Tvceegejint op een alleen

Zju fwee honden aen een been

,

Zijn tTvee yrouTt^en op eenftot ,

Zijn tTvee haenen in een kot

,

Zijff



)fte H
; Zij» tlpee krxyen op een txck

,

Zijn fwcefrijnen den een hack

,

;
Zijntlveeprincenineenrijck

,

I

Daeromjiaenfe noytgelijck.

\ Danme7}feggefoonien'^tly

Vrijs effmaet yan Amaril

,

Hoort, Ti^af ick hierf.ggcn kan ,

iVilfe tny , fy heeft een man.

Siet wie mint heeft goet gehoor

:

Het komt Amartl ter oor

Al wat Phy/iti heeft beftaen

Al wat T/yTy^y heeft gcdaen

,

Al wat Phyllu in de ftadt

Op hacr beek gefchreven had

,

Sy ontfet haer niet te feer

,

Doch foo ftrijtfe voor haer eer >

Want fy laet van ftonden aen

Oock een veerfken henen gaen

,

Datfe met een heul'che groet

,

Aen den fchilder geven doet

,

Want het Mey(je datfe fondi

Seydc met een foete mont

:

Ijferplaetfe lieye vrient ,

Set dit veers
jen daer het dient

,

Set 'e/ op het acrdigh heelt

Dat daer op een veeltjenjpeelt ,

Of het heelt van Amaril

,

Die het eens yerdienen wil ,

Die het eens yergeldenfal.

Met een hloemtjen uyt het daly

ofeen uyt-gelefen roos ,

Diefe voor de hejle koos ,

Ofeen appelmet een hlosy

Ofeenfchoonen druyyen-tros ,

ofeen ander hoom-geTvas

ARDERS-KL
Datfe yoor hetfchoon/}e Us ,

Dat alleen niet dienjiigh is

Om tefetten op den dis ,

ofte nutten met den mont

,

Maer datghy oock hrengen kond

,

Door de kmifte yan 'tpmceely

In een aerdtgh tafereel

,

Dat alfdan dejleetfe liên ,

Voor een 'ioonderfullenfien j

of mdienghy heter acht

Tctgeyangen op dejacht

,

Lie ve macker^feghtet 'vry

,

Lievefchilder ,fèghtet my

,

Ghyfult hehben met ^er daet,'

iVat u T^eltejimiejlaet.

Ghyfult krijgen, fooje "Sfilt

,

Ofeen haes, ofander ivilt

,

Ofvoor cerfl een goet konijn ,

Eer de hafen tijdtgh z.ijn ,

Ofmifjchien eenjonghpatrijs ,

Eerjigejprongen uyt het rijs ,

Ofeen mees, offchoone yingh ,

Ceelder als eengouden ringh

,

Maer oock elders duyflergrau ,

Elders iveder hemels-hlau ,

Elders rooty en elders Tvit ,

Vrygeen ivilt-hraet yoor hetjpit ,

Maer hequaemte z.ijngeflelt

Midden in een aerdigh velt ,

Daer eenfchilder met verftant

,

Toont degaven van het lant ,

Toont de opgetogengeeft ,

Menigh vogely menigh heeft ,

Dat ofaender hey^enfpringht ,

Ofontrent de bojfenfinght ,

ACHT.
ofontrent de beken queclt ,

ofoockm het Xüaterjpeelt.

AmzriWishout'etya/t

Dat een ruftighfchiUersgafi

(Is hy van de rechte kunjf)

Rekent yoor een meerder gttnjl

Ingevalf eenfchoone maeght

Hem een klejnegtfte draeght ,

Dan Tvanneer hem eenighgclt

T,y een ander ivortgetelt

,

Want defchoonheyt boven dl

Is defchilders liefgetal.

Dit beviel den fchilder wel

.

Want het is een hups gefel

,

Die met foo een minne- ftrijt

Uyter maten was verblijt

}

Hynamdanhetveerfjenaen,
En hy latet heden gaen ,

Vooreen gunlligh mmne-pant'

Aen een vry fter van het lant

,

Aen een vryfler die hy mint

,

Die hy wonder heeft gefint

.

Geeftigh Aeltje, neemt 'es aen

,

Want het is om ugedaen.

Phyllis/^^^f Ivatfe ivil

Echter hltjfickhmisAi

Echter ben ick over al

Aengenacm en lief-getal',

Ben ick vry en bly vanfin ,

Ick ben eerhaer niet te min j

Dus o/Phyllisy?/ enfucht

,

En of Thyrfis/?'?^^ en krucht j

Ick en yoei'geen minne-pijn

:

Vryfiers moeten vrolickz^ijn.

AEN
Juff. CATHARINA van M V Y L W Y C K.

IOnck-vrou^ ick fend' uvan Grijbs-kerck

Een Harders-klacht, een boere-werck

,

Want als wy zijn in "t boeren landt

,

Soo zijnwyboeren itt^verftandt

,

En als wy gaen door tvryevelt,

Werdtons den geeft oock vry geftelt j

Alfchuttet DaphnisviyttfmoM ,

Niet, als denHaeghfchenMinnaerfou

,

Ey lieve ! geefden Boer verlof,

Hy kan geen ftreken van het hof.

Al woont miffchicn een goet gefel

,

Maer in een hut" ofop een ftel

,

Al is hy rondt ,
gelijck een kloen

,

Noch weet hy fchoone voor te doen

,

Indien de wefpe van deMin
Hemleydtenprickeltin de fin.

Ghy {iet dan hier een vryers aert

,

Ghy fiet wat tTamen dient gepaert j

En wat niet wel en voeght byeen

,

Oock kondy mereken in 't gemeen

,

Dat niemandt hier ter werelt leeft

,

Die niet zijn ongemack en heeft
j

En weder dat eenbillick menfch

,

In kleyne dingen vint zijn wenfch.

De reft isjock , en dient wel meeft

Totkorts-wijl van een droeven geeft j

Doch, onderjockjfchuylt fomtijts wat
Datdienftigh is , te zijn gevat.

Ick bidd' u , lonckiPrott , voor 't befluyt

,

Koom herwaerts aen ,koom noch eens uyt.

Koom ons befoecken op het landt

,

Ick fal u leyden metter handt

,

rc\ VWaer onfen Daphnis hem onthiel

,

""^ "\^ Als hem dit Klaegh'gedicht ontviel.

J.
C A T S.

C U P t*



14. CCUPIDO
Verloren en uytgeroepen.

TT Et weeligh boefje, Vcnus kint,
-"- -*-Hetflim(teguytieclatmcnvlnt,

Was leftmael ick en weet niet waer,

Dies maecktfijn Moeder groot mis-

baer

Sy roept het wight,fy fucht.en klacgt

Maer 't is om niet al waerfc vraeght

:

Want fchoon fy grooren rou bed reef.

Men wift niet waer de Iccker bleef,

Sy liet daerom den kleynen guyt
Door al het lant dus roepen uyr.

Indienderieraant is, goelicn ,

Die Venus foontjen heeft gefien

,

De vinder des falzijn geloont

Als hy het kint maer heeft getoont

,

E en kus van Venus roeden mont
Sal hem geworden ^oorden vont >

Maer die het wight met eene var

,

Diens loon fal meerder zijn als dat

:

Dan opdatghy hem kennen fout

,

Dit is fijn wefendatonthout.

Het IS een kleyn en weligh dier

,

Gew apent meteen felfaem vier

,

Het voert twee vleugels als een fwaé.

En noy t en kan het ftiUe llaen

,

Het fiickert hier en weder daer

,

En koppelt menigh drolligh paer

,

Sijn oogen glimmen als een keers

,

Daer mede lonckt 'etoverdweers

,

Si j n boogh die is vol enckel lifl:

,

Hetfchietaleerhetiemantgift,

Sijn pijl, al iffe fchoon verguit

,

Is binnen met vergifgevult -,

Sijn lijfj al üTet moeder-naeckt

,

Heeft menigh ruyter afgemaecktj

Sijn tortC , al ilTe niet te groot

,

Brengt menigh ridder in der noot j

Brengtjonge vrouwe in verdriet

,

En fpaert de teere maeghden niet

,

Ja maecktct dickmael wel fo bont

,

Dat hy fijn eygen moeder wont.
Vint ghy een wight van defen flag,

So brenght 'et veerder aen den dagh

,

En fco het weygert meê te gaen
Soo gnj jDt 'et vry wat harder acn

,

Maeraisj' het eens hebt aengetaft

Soo hout het dan geduerigh vafl:

,

Want anders fal het metter vlucht
Verdwijnen in de fchrale lucht

;

En of het fchoon al deerlickfiet,

Ghy evenwel en acht 'et niet.

En achtct niet indien het fchrcyr

,

En achret niet indien het vleyt
>

Maer als het ftaeten koker muylt,
So denkt vry dat 'er onheyl fchuylt>

Want onder zijn beveynfdenlagh
Soo deckt 'et vceltjjts flim bcjagh.

Indien het u een foenrjen biet

Ick rade u, en neemt 'et niet

,

De mont daer hy meé kullen fou

,

Heeft kleync vrcugt en groot bcrou iM aer foo de lecker onder wjjl

U fchencken wil fijn gulde pijl

,

A L A T H E

Ick bidde wat ick bidden kan
Onthout u des, en blijft 'er van

,

Sijn gift en is geen minne-pand

,

M aer boos vergift en heeten brant.

Wel vrienden, tot een kort befluyt,

Treckt hier nu defcn regel uy t

Dat wie den bengel grijpen fal

Sich hoeden moet voor orsge val

,

Want let hy niet wel op fijn ftuck

Hem naeckt voor feker ongeluck

,

En pall hy niet oploofen 1'chijn

Soo fal dic vangt gevangen zijn.

LIET van een trouw-hatendc
\'rylter, het houwelijckcn af-radcnde.

Oui non lUigat , atUbs eji.

/~\ Ns Gefpeulipilenckeltromven

,

li'ai mAgh'tmeysje-a oyergaen?
Sy en Jvil het niet yerjlaen

Dut 'et haerfoti mogen rou'^en

:

Neen by haer en isgeenfchroom
,

V/y alboter totten boom.

iVatü doch het Ventts-jxncken ?

Suchten, duchten, nacht en daah
,

Geen -vermaeck^ als metgeklaghy
Hopen, ireefen, dt'.yfentrancken

,

Aldes liefdesfijlen zijn

Brie -pan "ureughde,fes van pijn.

Jongh-mans laet u niet verblinden
,

'/ Bruylofs-bed is nietfoofoet

Alfmen ugelooven doet

;

Ghyfult met 'er daet beyinden

Bat noyt manfo ivelen trout

Bien het niet by Urijlen rout.

Soojc niet en hebtten beflen

,

Enghy neemt een kale Griet

,

Ach ! t-t»eenaeckte,dienen niet

,

Hoe kan hier de liefde veflen ?

SUppe beurfe, iveecken moet

;

} ! 'ie ka» Tvtnnenfcnder geet.

iViljegeltengoet bejagen

Alsghyjelfs nut rtjck en z^ijt

,

Kleyne liefdegroot ver'^ijt

:

Frtent, ghyfult 'et moeten dragen

Bats'u op den neckc trapt

't Is haerfchyue die der klapt,

Zij
t
ghy rtjck van geit en landen ,

En verkiesje dan een lief

Slechts alleen tot ugeriefd
Noch en zijn 'tgeen vajle banden

,

iVantjoo haeflfy ii de vrou ,

Springt hetgeckjen nyt de mou.

^f'Jg^f eenfchoone^ duyfentplagen,

Diiyfent vrecfen, alle daegh ,

Tder ijpr eyengraegh
,

Tder fchijnt 'et haer te vragen

;

Is het niet eeii vaflcpeyl ,

Schoone yrouJfCn trots ofaeyl ?

Konif een leeltjck Tctjfte trouftren

,

Vat ts leet en anders niet

,

Dat ts eeuTf.'gh huys-yerdriet
j

Ma:r hetfalumcefiberou^ven

Alsje treiirighflaet en ktjckt

,

Dat u kint de moergelijcht.

Heeft ti vroH ivat hoogerfinnen

E,

Als haerJfiin-rock ofhaer doeck

,

Stracksj'oo grijptfe na de broeck
;

Bies en moogje met beginfien

Niet befluyten met 'er daet

Of het is met haren raet.

Soof acn eene komt te raken

Niet te vroet, ofmet tefheegh

,

Noch en iff'et met ter deegh
j

/
1
'ant dat maeckt ugantfchefaecken
Sonder aenfïen yfonder eer

;

Sy is maer een knit te meer.

Soo u "^ijfgeduerigh ktndert ,

iVat een moeyte komt 'er van !

/ Vat een hooft-fifeer voor deman !

Tder kr.tem ugoetjen mindert , '

Kleyne ktnders, noit verlofl

,

Groote kinders, groote kofl.

Caetfe langerfonder baren

,

Noch is V niet geltfck hetfou ,

Noch ii 't nietgelijckfe Ivou

,

jVantgeit^is in kortejaren

Salinfladt de maregaen
Bat u dingen qualijck(laen.

Kan u 'V rouTve deftighjj>rckcn,

Brengtfegoede reden yoorty

Stracksfoo voertfe '/ hooghfle yeoort j

Kijck? ivatgeeftfe droogefleken !

V IVijfy dat kunflighfpreken kan
Is eenplage voor den man.

Is u liefflefacht van Tvefen ,

Spreeckfe -^oorden homgh-foet ,

Laffefpijs is niemantgoet
;

Kofi die bijt is meer geprefen

:

Is hetfchaepjefoet yanflaen
Tder komt 'erfuygen aen.

iVegh dan met de minne-treken

,

Spreeckt my dech van troulpcn niet ,

V // alonrufl Tvatmenfiet

:

VVaerom yoeght men tieeegebreken f

Tder menfche, inijs ofgeck

,

Heeftgenoegh aen zijngebreek.

G E S A N G H
Voor een longh-man fich sriilendc

begevoiom eengoetpartuer te

foecken.

Stemme:
Qu'itom cefafcheux ptint dhifitteur.

't T S langh genoegh aldus geleeft,
- Ick kome tot mijn rijpejaren,

Ickhebbegintsen weergefweefr.
Nu wenfch ick eens te mogen paren

,

Alleen te zijn

E nis maer pijn,

Ick laet het eenfaem leven varen.

Ick wil gaen foecken waer ick kan
Een die aen my haer wil verbinden j

Maer floHe vooreen ecrlick man
Waeyt ons niet aen met alle winden

:

tenfoetemaeght
Diemybehaeght

En is foo lichte niet te vinden.

Dat edel pant, een echte deel

,

En waüvoorwaer niet aen de wegen.
Het



HARDERS. LIEDEN. if

Het is een fchoon en dierjuweel

,

Hetmoetvan Gode zijn verkregen

>

Eenfoetevrou,

Haer man getrou

,

Isjae des Heeren evgen zegen.

Wel hoogfle Schepper^euwigGod,

In dijnen naem wil ick beginnen

,

Verleent my doch een gunftigh lot,

En laet mijn hertc trooft gewmnen

:

Mijn ydel oogh
Wil by lier hoogh,

Maer ghy beroomt mijn lofle linnen.

Laec doch niet vliegc mijn gemoet

Daer ik geen trooft en Ibu verwerven,

Een wijfdattrotft op machtig goec
Doet menig hert van rouwe ftervÉn

;

Een mijns gelijck

Indeughdennjck

Wenfch ick voor my te mogen erven.

Laet eenemy ten deele Zijn

,

Naer u gebodt en foete wetten

,

Die, in verdriet en fware pijn

,

Mijn herte kan in ftilte fetten >

Soud 't anders gaen

,

Door fotte waen

,

Ghy , Heere , wilt het ftuck beletten.

Maerkoom ik tot eé rechte maegt

My dienftig tot een vreedfaem leven,

Laet die naer eys van my gevraegt

Niet met de finnen elders fweven

;

Buyght haer geraoec

En'tnaeftebloet,

Dat fy aen my mach zijn gegeven.

En als ons vlees dan is gemeen ,

Soo wü den geeft ons foo bereydcn

Dat wy van twee ook werden een,

En geen verfchil fy tuftchen beyden -,

Tot wy, ó Heer

,

Eens t'uwer eer

Uyt vlees en werelt fuUen fcheyden.

T E G E N-L I E D T

Van een troiiTt-cm - gcjindc Vrijfler

het hotOfftltjckcn aenr)^(ie>f^e.

Moïiar, nifi nubcre dulce eft.

"ySJ At mach ons gefpeel bewegen
^^ ' My het trouwen af te raên?

Neen , ick kan het niet verftaen

,

Want 't en komt my niet gelegen

Afte flyten mijnejeught

Sonder vruchten fondervreught.

Lieve-kofen, kinders telen

,

Meteen onverdeyldtnvrient,

Die ons tot een fteunfel dient

;

Met fij n eygen maeckfcl fpelen

,

En te waflen tot een ftadt

,

Denckt eens wat een vreugt is dat.

Nu dan ftelt u om te trouwen

,

Wie daer zijt een rap gefel,

Waerom vreesje voor gequel ?

Daer en is geenacrt van vrouwen
Die niet haer vermacck en heeft

,

Als men reden plaetfe geeft.

Soo miflchien een goet gefelle 3

Die 't niet al te breet en gaet

,

Neemt een wijfna fijnen ftaet

,

Dat hy fich te vreden ftelle

,

Wat geeft kloekheyt om het goet,
t'Samen winnen is foo foet.

Soo een kalis trouteenrijcke

,

'tjani dieifl'erdanwel aen
Hy mach ledigh fpelen gaen

,

Vry wat meer als fijns gehjcke >

Goet verovert mette min
Is voor al een foet gewin.

Soo daer een uyt reyne minne
Neemt fijns minder by der hant.
Dat isja een ruftigh quant

;

Want hy kieft fich een vriendinne
Die in vrientfchap over ftort

,

Watf in rijckdora quam te kort.

Gaet 'er iemant fich verbinden
Meteen fchoon een geeftigh Dier,
Is dat niet een hemerfchier ?

Daer en is doch niet te vinden
Daer 's mans oogh fo liefop fpeelc

Als opeen fchoon vrouwen beek.
Heeft u liefmifmaeckte leden

,

Waerom is u liefde flauw ?

's Nachts zijn alle katten grauw

;

Miflchien heeftfe beter feden
j

Doch is dat al mede neen

,

Sy is dan voor u alleen.

Sooj' aen eene kunt geraecken
Die haer faken wel verftaet

,

Dat is vry geen kleyne bae t

;

Want datftijft u gantfche faken

:

't Wijfdat hare plichten kan

,

Is een fteunfel voor den man.
Is u liefniet fcer geflepen

,

Ofvan finnen wat te fwack

,

Noch al heeft 'et fijn gemack

;

Waerom hier doch flimme grepen ?

By een duyfjen fonder gal
Is men meefter over al.

Is u wijf foo oudt vanjaren
Datfe niet en kindert meer,
En bedroeft u niet te feer;

Siet I nu meugjc fpelen varen

,

t'Huys enlaetje geenen laft,

Sonder kinders liever gaft.

Wort u menigh Kint geboren

,

Daeromis'etdat mentrout,
En den echten acker bout

,

Sonder dat is 't landt verloren j

Wie geen lieve kinders heeft

Weet niet waerom dat hy leeft.

Is u liefniet wel ter talen

,

Valt haer tonge fomtijts krom

,

Vrient, en haetfe daer nietom

,

'c Sal haer aen geen fpreken falen

,

Wie doch heeft 'erongemack
Dat fijn wijfte weynigh fprack ?

Ifle krepel u beminde

,

Rekent dat voor geen belet

,

Veel die prij fen 't in het bed
>

't Ts u by-flaep, niet u winde

,

Ghy en hebtfe niet getrout

,

Datje met haerjagen fout.

Is u wijfvan die manieren

,

Datfe fpreeckt met nors gedruys,

Siet ! nu leerje binnens huys
Ander lieden feylen vieren

!

't Is u nut dat ghy die deught
Sonder koft foo leeren meught.

Liefde weet 'et al te voegen

,

Liefde neemt 'et al voorgoet

,

Liefde maeckt het bitter foet

,

Liefde doet het hert vernoegen

,

Liefde vint in alsgerief

,

Noytenvontmen leelicklief.

fS A ME N-S A NG,

T.Jfchen

D A M O N en F L O R I D E.

Stemme : Ne iiois tup/is, chere Phyl/is ?

Damon.

'U Loride, foo het wefen magh

,

-*- Ik koom u doen een droefgeklag
Van mijn verdrietigh minnen

,

Ick heb 'et u , ó fiere maeght

,

Vry meer als eens gevracght

,

Maer noyt iet konnen winnen.
Floride.

Wat koomt van klagen als verdriet ?

U klagen, Damon, gek 'er niet,

Noch al u liftigh quelen.

'k En ben niet dien ick eertij dts was
Doen ick in 'tgroene gras

Gingh onbekommert fpelen.

Damon.

Floride, wat is dit gefey t ?

Is my foo grooten druck bereyt

,

Datmy dit fal gebeuren ?

Achlachidoen ick eerft Thyrfis fagh*

Daer hy ontrent my lagh

,

Mocht ick met reden treuren.

Floride.

Ja Thyrfis, vrient, dat is de man
Die my alleen vernoegen kan

,

Hy is mijn eygen leven.

Ick hebbe laetft mijn rechtcr-hant

Hem tot een eeuwigh pant

,

Met vrienden raet , gegeven.
Dajnon.

Adv. ach! wat voor een fwaren druck

^

Ach ! ach ! wat vooreen ongeluck
Koomt opmy neder ftorcen!

Och ! och ! ofnu een fnelle doot
In defen hoogen noot

Mijn leven wou verkorten I

Floride.

Ey Damon, weeft foo treurigh niet;

Dat u gebeurt is meer gefchiet

,

U druck fal haeft ve^rfoeten.

Soghy maer eens een nieuwe maegt»
Die uwe ziel behaeght

,

Uyt liefde gaet begroeten.

Dtiiiion.

Maer t'wijl dit alfoo is gefchiet

,

En weert dacrom ons herders niet

,

Maer hoort ons liever fpreken

:

Miflchien fal u een ruftigh quant

Oock meteen foeten brant

Een liever vier ontftcken.

Tlorids.
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Tkridi'.

Neen dat en wacr voor niy geen eer

;

Eenbruyt en is geen vryftermeer,

Sy maghgcen minnaars fpreken j

Als eens het ja-\voort is gefcy t

,

Dan IS de knoop geleyt

Die noy t en is te breken.

Dam on.

Macr of 'er nu een fchoonder quam

,

Of rijcker, of van hoogerftam,

Soud ghy hem niet ontfangen ?

Tlor'idt.

Ey fwijght ick heb mijns hcrtfen-

wenfch

,

En my en fal geen menfch
Na beter doen verlangen.

Hem die ick eens mij n trouwe gaf
Dien blijf ick trouw tot aen het graf j

Dus ftremt u loofe treken.

Mijn oogh en fal noy t elders gaen

,

En ick en wil voortaen

Geen linckers hooren fpreken.

D4mon.

Zijn wy nu linckers, focte maeght ?

Ons praet heeft u wel eer behaeght,

Waerom foo fits gefproken ?

Een woort noch eer my 't hcrte fluyt.

Floride.

Neen, neen, ick ben de bruytj

U praet dient afgebroken.

Wanneer de liefd' eens is gefec

,

En treet tot in het echte bedt,

Magh 't oogh niet elders fweven.

De trou dat is een reyn verbont

,

Hy ftaet in my gegront

Voor al mijn gantfche leven.

En fchoonder iemant anders koemt
Die al de werelt fchoonder noemt

,

Of anders wort geprefen

,

De ware liefd' is elders blint j

Dewijl fy maer en mint
Haer eerft verkoren wefen.

Om my en dient niet meergedocht

,

't Vleys datje fiet dat is verkocht

,

't En kan u nietgewerden.

Ghy voeght u daer men vryen magh,
En foeckt daer u bejagh

;

Voor my, ick fal volherden.

t'S AMEN-S ANG,

Ttifchen

HYLAS WE Y-MAN,
I-u Borille Wout-Nymphe

.

Stemme:

Ui ! que Ie cicl cft contraire a ma vie.

Hy'.ai ]rcy-m»n.

WEI foece maeght, fal ick geen trooft ge-
nieten?

Ick heb ufchier al reets een jaergevrijc,

En wieder jaeght, of wilt beftaet te fchieten,

Is fonder vang geprickelt van de fpijt.

Ick gae bynaelt geduerigh op de jacht,

Maer als geen wil t my t'huys en werdt ge-
bracht ,

My dunckt dat ick verfmacht.
Dorille Wuut-nymphe.

Zijt ghy foo ftaegh genegen om te jagen

,

Soo is 'et goet dat ghy geduidigh z.ijt.

Vrient, gy en hebt geen reden om te klagen,

Want een die jaegt en vangt niet alle tijt

:

Al maeckt de jacht een wey- man dickwils

heet,

Noch heeft hy veel van fijn geduerigh
fweet

Maer enckel herten-leec-

HyUs.

Maer die u lieft als met geheele finnen

,

En na u jaeght met al fijn gantfche kracht,

Doet dien behulp en laet hem trooll gewin-
nen,

En toont dat ghy een trouwen jager acht.

O foo ghy wift al wat een wey-man doet,

Hoe vroeghhy rijft en fijn bemiudegroet,
Ghy naemt een ander voet.

Vorille.

Heft niet foo hoogh den lof van uwe jagers.

Want na my dunckt en is 'c 'er niet foo
breet

:

Men houd dat volck voor rechte vrouwe-
plagers.

En voor een huys maer enckel herten-leet;

Oock voor den dagh foo loopt men naer
het velt.

En al het huys dat wort in roer geftelt

,

Dat meeft de vrouwen quelt.

O nymph,enlaetu dat geen hinder fchijnen,

Maer flaet het oogh op menigh edel beeft

,

Patrijs, fayfant, met hafcn en konijnen.

Die maken ons gelijck een ftage feeft.

Wat iemant oit in velt of boflchen fchiet,

Wat voor een brack of voor de winden
vliet

'

Dat is dat ick geniet.

Doritle.

Wat moogje doch in bofch ofvelden loopen,
Tot u de ziel en ai het Jij f befwijckt .'

't Wilt datje vangt dat mochtje nutter koo-
pen.

Waer heeft de jacht een wey-man oit ver-
rijckt >

T'wijl Efau gaet of in de boflchen rijt

,

En op df; jacht verquift fijn nutten tijt

,

Ishy denfegenquijt.
Hytas.

Maer loop en jacht die oeffcnt ons de leden

,

En doet meer nuts als ccnigh heylfaem
kruyt;

Het roert het bloet van boven tot beneden.

En drijft met kracht de quade dampen
uyt.

Nu weetje dat een fris en wackcrlijf,

Is wonder nut voor 't bou en huys-bedrijf,

En maeckt een vruchtbaer wijf.

DoriUe.

Al wieder jaeght en kan hem niet bedwin-
gen ,

A Is hy het wilt fiet draven op het velt

:

Hy breeckt fijn jeught met loopen, rennen,

fpringen

,

Dat hem van fweet het gantfche lichactn

fmclt

;

Dan komt hy t'huys vermoeyt enonge-
fint;

Het is hem dwars al wat een ander mint

,

Jawijfcnechtekint.
Hyliu.

Ey toeft doch wat en het den wey-man ru-

ften,

't Is door den flaep dat alle leet verdwijnt

:

Flucx met den dagh foo krijght hy nieuwe
luften,

Juy ft als de Son die na den regen fchijnt.

Daer is geen luft in al te ftagen foet ^

Weet dat 'et al fijn beurten hebben moet
Al wat de men fche doet.

DoriUe

Noch doeje wat daer van de vrouwenkla-
gen;

Gy neemt een hont des avonts in het bedt.

Die leydt en woelt en fchijnt oock dan te ja-

gen.
En brengt fijn ftanck en ongedierte met.
Dit vind' ick vreemt en dient te zijn ge-

fchout

;

"Want honts te zijn wanneer men is getrouC
Heeft menigh man berout.

Hyloi.

Eer dat mijn hert tot minnen was genegen,
Doen was mijn hont mijn alderlieffte

pant,

Doen heeft het beeft in mijnen fchoot gele-
gen.

Mits ick in 't bedt geen liever lief en vant

:

Maer foo mijn Godt eens gunt een echte
wijf,

Dan fal mijn bedt, huys, ziel, en gantfche
lijf

Haer zijn tot tijt- verdrijf.

DoTtUe.

Woud ghy alleen maer na de reden jagen ,

En géenfi^s doen gelijck de domme
jeught,

Ick fou miftchien u liefde konnep dragen,
'k En wil geen man ontnemen fijne

vreughr.
Wel tot befluyt ick weef u goeden raet.

Indien ghy jaeght foo doet'et inde maet.
En acht op uwen ftaet.

M A E G H-
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D O

DE MAEGHT
: '')Vf^1 ^b TAN

R D R E C H
•^ -'&èn alle Maeghderi vart Dordrecht ênde van d andere Ste-

den en Vlecken van

H lO L L A N D T
Eerde gefufters, nae dien ick u-lieden

voor defen kennelick hebbe gemaeckt

,

dat ick, onlangs geleden, genegentheyt

hadde gekregen om Moeder te wor-

den, maerom boccken , niet om kindcrs

voort te brengen , en darmen jegen-

woordighlick voor handen liet den lieffelicken Mey-
tijdt, in den wekken het aertrijck fich openende baert

lieffelijcke kruyden , de kruyden haer blotmen , haer

botten haer bloeyfels, en (ten korte gcfeyt ) alles fich

aenftclt tot een lieflelijcke vruchtbaerheydt. boo heeft

my infgelijcx nu ter tijt goet gedacht (U E. ten goeden)

voort te brengen dit jegenwoordighwerck , op uwer
aller geicgentheydt recht paflendci hetwelckickUE.

altefamenin'tgemeenj en elck in 't byionder (tot een

Mey-gifte ) gunftelickben toe-eygenende. Endc alfoo

hier voren inde Tijtel-plate vijf foorten van jongelie-

den ftaen afgebeclt , elck opeen byfondere wijle met
een fchicht van trou-iiicht getroffen , foo heeft my goet

gedacht tot beter verftant van de felve platedcvoor-

feyde jonge lieden, en oockden ouden man mede fich

bydefelvevertooncndeyderna fijngclegcntheyt, hier

tedoenfpreken, cnde door een byfondergefangh ken-

nelick maken waer 't hen hapert.

Aldusgecla.en in ons Maeghden Hoftot Dordrecht ,

den eerjien Mey des laers 1634..

Ten bevelevan de Maeght van Dordrecht

Mutthias Hayitis,

PROV. IX.

I De iVijsheydt houivede haer huys , ende hieufeven edumnen:

5 Endefant hare maeghden uyt te maden boven of denfalleyfe der fladt.

4 WieJlechtUdiemakehemhiertoe: ende tot denfittenJprack fy

:

6 VerUet het onbefinnet Tvefi» , fio ftillet ghy leven: endegaetopden

'ftegh des verjlants.

& -U.
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DE REDEN SPREECKT.
VT R^.cght iemant "^ou kk hen'? lek hkt de mjfe Rederiy

Een breydel-uan de luji, een regel -van de/eden
,

Een ipoefter y>an dengeeji, een moeder ipan de deugkty

En, foo kk hkr "verjcbtjn, een leyt/Ier "Van dejeught,

"Door mijn is 'f dat een Vorflfijn "^ijt-geflreckte landen

Bout onderfijn gebkt, en onderfoete banden ,

Door my is dat het -vokkgernfl daer henen gact
,

Vöor my dat yder huys op 'vafle gronden ftaet ,

Jckjliierhet roer alken Van alk grooteJaken ,

Diejcnder mijn beidt niet aen en yjn te raken ,

J» 't korte -^pat de menjch gaet nemen by der bant

Daet dient hem mijn behulp tot noodigh onderfiant ,

Voch yaaerder iemant is genegen om te trow^en ,

Die moet 'voor alk dingh mijn Si'etten onderhowscen ,

Wie oit in dit geral mijn regels niet en acht

,

Die yvandeltfonder licht, en midden in der nacht,

Waer Sichem maer een reys in mijn 'venreck geyceken

,

Als hy metheeten brant op Dina yvas ontfleken ,

Sijnftadt en burgery en yi^are noitgefloort j

En hy metfijn gejin en lage niet naermoort. ^

Had Ammon my bejocht, ah hy uyt enckel -geelde

Op Tham.ïr -^as iPerhit^ en om kierfit en queelde
,

'

lek had hem eren doen "Van beter raet gedient ,

Als lonadaby een loos, maergeen ^oorjichtigh t>nent.

Had Potiphars gemael, degrootflc 'van den lande ,

Als (y tot in de zjelop haren lofeph brande ,

Tot my haer oit gekeert , en my om raet geipraeght

,

Sy haddeJonder gront haer cere noitgewaeght^

Bad Simri maerge-^ilt op mijnefoete ypetten ,

Üp mijn bedelenfen, op mijne iPi>oorden letten.

Bad Casbi my befocht, en mijnen raet gelooft ,

5)' yilPare 'van haer liefen leipen niet berooft.

Bad lephta maer beflaen tot mijnpaleys te kluchten ,

Sijn dochter had een man, en hy defoete 'vruchten j

Maer mits hy my 'verjiict,fooiplpert defoete maeght,

Van eenen mangedoot i'an alk man beklaeght.

Had Samfon eens gefocht in mijn geheym te komen ,

Hy Ware van de doot niet haefligh i?yechgenomen j

Hy hadde metgemack en buiten alkpijn

Een rechter in het lant, en 'vader konncn ii^ijn.

Bad oit de jonge maeght , die met haer luchte Jprongen

Den Koningh heeft ^enoert,en onder haergedvipongen.

Genoten mijn berichtfy -ï>yare buiten haet ,

Sy ipyarefondcrbloet, en 'vry in beter fiaet.

Maer treet acn d"anderfy, en pet de 'f'^ijfe maeghden

Die noit op eigen raet haer teere leden ypaeghden ,

Dkfijn, doorgoet beleit 'van mijnen Wij(en raet ,

Gebleven in de tucht en buiten allefmaet,

Aldk haerteerejeught nae mijnen aertgewennen

,

Die keï ick nuttcn tijdt en rechteflonden kennen

,

k

En ofiet dientgedaen , ofnoch te zjjn -verfint ,

En offer dientgemijt, en offer dient gcmint.

Als Hijlerjjarejeught aen my auam oVer-geVen

,

Soo iffe groot gcmaeckt, en -vcondev hoogh verheven ;

Sy Was eenfiechtc maeght die op geen rijck en dacht ,

En is door mijn beleit tot aen de kroon gebracht.

Abigel, door hetjfoor 'van mijn hefcheide Wegen y

Dkljeefi eendeftigh Vorfi'VGor haren dwaesgekregen^
Het Woort hetdeftig Woort datfy tot DavidJ^rack,

Was dat denjongen -vorfl in hare liefd' ontflach

Sufanna reyne blom [fchoon dat de loofe boeven

Door aldcrjjande lij} fjacr edel Ijerte proeven)

Behielt noch even-^el, belnek haer eerhaer root ,

En yi-'ert door mijn beleyt getogen tip den nootó

Wat dienter meergefcyt? dk mijnen "ïï^egh betreden

En geven met befcheyt haerfinnen tot de reden i

Die^ijn in harejeught, dk ^ijn tot aller tiji

Van leet en ongeluck, ^an alk quaetbevrijt.

Laet 'vry den j-^arten nijt, en quade tongen keffen ,

Dkfich nae reden 'voeght en kan geen hinder trcff^en ,

Ofjchoon hy ^>ert gevelt in ecnigh hart gevecht ,

Hy s^ort -vanflonden aen a/yveder op-gcrccht.

Schoon alhetjlim -vergif is oVet u -verbolgen
,

Dkflaegh ten goedepoogtgeen quaet en kan hem 'volgen^

Dat 'voor-recht,datgeluck,dafïï>onderhoog 'vetbont,

L aen een reine zjel^an ouden tijtgejo'nt.

Voelt daerom eenigh menfchjijn innigh hert bevechten ,

Die kom in mijn 'vertreck , en laet hem ohder-rechten

;

Maer doe het met befcheyt, en eer het 'vinnigh quaet

Definnen oVer-kopt, en -vaflge-scörteltflaet.

Inquakn 'vandengeeft, infieckten 'van de kden ,

Daer -^ijfl deflage dact, daer eyjl de 'Vafte reden ,

Als datterraet behoeft, en dat te rechter tijt ,

Al eer het flim bejagh tet in het herte gltjt.

Daer ^ijnder onder u 'van foo ^jerdraeydefinnen

Die fonder'voor-gepeys een yoichti^hfl-jck beginnen ,

En als in -volk daet het onljcylis gedaen

,

Soojhreecktmen eerft om hulp de befte rvrienden aent

Dit'^ijn, ó foetejeught , dit^n verkeerdeflagen ,

Ghy dient te rechter tijt om raet te komen 'vragen

;

Het is 'vanoudtsgefeyt : Het licht dat 'voren gaet

Dat geeft oock e-ven hier, vooral de meeftebaet ,

Wel aen, ick -^ilhet -voick een korten regelgeven ,

Bequaem -voor d'eerftejeught, en alhet 'vorder leven j

Soo we dk recht begrijpt, en neerftigh onder-hout

,

Hctfalhaerdienfligh zjjn.oock abfy isgetrout.

Wiltftaegh u leerfaem Ijert tot goede dingenpijnen ,

Hetgoet blijft alk tijt, de moeytefal-verdwjnen j

i^Uer fooje ^uyl bejagh tot uyren luft bedrijft ,

De luft is ftracks gedaen, en uivefchande blieft.

Jonckheyt , letter op, en vaertweL

T 2 Acti



Am den

GO ET-GUNSTIG EN L E S E R.

Et op-fchrift van dit jcgcn-

wooiciigli wcick
,

gunftige

Lcfcriis^gclijckghyricnkont)

Klagende- Alaiohd-a , l nde rütt Voor

dclehe. Mijnoogh-merck. dat

ick hier mede voor hebbe , is

cygentlijck om de jeught onfcr eeuwe daer

mede vooroogen te ftellcn de mis-flagendie

by de jonge lieden voor defenbegaen zijn ge-

weeft , en als noch dagelicks veel begaen wor-

den , miti'gaders om meteene de ielve ter hant

te doen de behulp-middelen tegen foodanige

fwarigheden, ende om in de felve niet te ver-

vallen ; en dit alles uyt de Poëtifche wercken

van de Heer Cats, foo die aireede in 't licht zijn

gekomen, als die jegcnwoordelicken nieuzijn,

en noch door den druck niet gemeen ge-

maeckt. Hierwcrt (gelijck ghy fiet) gefpro-

ken van Klagende-Maeghden , ende waerom

foo? klagende lieden (als het fpreeck-woort

feyt) zijn te helpen en in tegendeel van dien,

Vcthokn quaee , En ruimgecnraet j

Verf-^eHnpijti , Geer, mdccijri.

En daerom by gelegentheyt van defe klach-

ten werden de behulp-middelen daer toe die-

nende in dit werck uyt gedruckt
,
gelijck by

^t felve te fienis , daer toe ick my gedrage.

Want U E. over defe gelegentheydt met een

lange voor-reden op te houden en is mijn voor-

nemen niet,maer,in plaetfc van fulcks te doen,

fal ick voor my totudoen fpreken een defti-

genen godfaligenman , diejegenwoordelick

met den mont niet meer fpreken en kan , die

feyde eens op defe gelegentheyt als hier volgt:

Ick vermcrcke dat dickmls jonge lieden ende an-

derejoo door eenenckde onydorjichügheydt (omtijtshare

dingen [eer qurJick bclcyden , ende jammerlick y>erwr'

ren : yvekke {(oo Jy maer 'van hacr mecr-y>erflandige

'vrienden een "Si'cynigh in tijdts daer tegen ge-^aerfchout

"Staren ge-^cejl)Jouden (akks algereet uerhoedet hebben;

d.ierfy nu daer in ijerjlrickt yjnde , door geenderkyract

ofaenhoudinge 'van ^vrienden , daer van kennen afge-

bracht "Storden
(
-^ant y>anjukkegelegentheyt ^anjakcn

Jpreken -sny , daer de menjchen door haer eygcn driften

haerjehen inver-spenen en verflrickt houden) daer uyt

leere kk , dat oock fe/fs anderfins iPerftandige lieden dick-

trils daer in te kort blijven, datjy niet in tijdts door b.ire

•scaerjchotmnge {inmers in'
t
gemeen) te vcrflaen en

geven , dat dejonge lieden toch niets en yoouden doenjon-

derraety endegoet vinden van vrienden , ende dat fy

defehe jonge lieden niet en gevcennen foo verde op haer

'vernuft te vertrouwden, datje fouden derven yet fonde:-

lincx bejlacn fonder aen hare vfriendsn haer vooir.emen

en 'Si-'at daer aenkkeft te openbaren , op dat jy by jukke

mochten goeden raet erlangen , daerom neem ick voor my
jelven daer toe te v;erkloecken , en op alkgekgentheydt de

jonge lieden te "^aerfchou-scen hoejy haer in *tgemeyn al

hebben te dragen, ypant ick Joude foo doende mogen 'veel

onheyjs d.cr doorsfeercn.

Ghy fiet dan benevens my , vriendenji, dattcr

bequamer tijdt raet te plegen voorjonge lie-

den , en oock andere ten hooghften dienftigh

is , en onder alle foorten van racts-pleginge is

die deurgaens de befte geacht geweeft , die-

men van de ftomme of de dooden ( dat is van

de boecken ) ontfanght , de welcke fonder

pluym-ftrijcken , fonder een-fydigheydt , en

fonder aenfien van perfoonen gewoon zijn

rondelick te openen waer de faken opftaenj

het welck niet felden , oock by de befte vrien-

den ,foo nieten gefchiet Onder defeftomme
raets-lieden meyne ick Lefer, (namijn geringh

begrijp) dat dit jegenwoordigh werck (hoe
kleyn het oock is) de minfte plaetfc niet en be-

hoort te verdienen j en ick ftellc fulcks tot u
eygen beproevinge. Danyemantfalmiffchien

mogen dencken dat dit werck (dewijle het al-

leen fch'ynt te handelen van Klagende Maegh-
den) geen mans-perfoonen is rakende , en dat

het mits dien alleen vryfters ofteongetroude

jonck vrouwen aengaet : maer neen , vrien-

den, dat en is de meyninge niet , en daer tegens

ftaet te letten dat de klachten van maeghden
voor het meerendeel door dejonghmans wer-

den veroorfaeckt, doch hoe verre de felve daer

in fchult hebben ofte niet , is van naerder on-

derfoeckinge. Ondcrtuflchen vintmen me-
nigh-macl dat de eerfte klagers wel de eerfte

gronden mochten geleyt hebben tot de on-

gelegentheydt daer over de klachten werden
gedaen , hoe het immer wefen mach jonck-
vrouwen en jonge lieden, dit werck raecktu

beyde gelijckelick, en niet te-min yder in 't

byfonder.

XJ-^cn gantfch dienftvpilligen M. H a v i u s.

n I'.



T K o U - S U C H '1'.

DE MAEGHT
Inde

Borft getroffen klaeght.

Stemme: Taut il qu'uite beauté mortelle.

WJ" El hoe! moet ick noch langer veynfcn ?

^^ En moet het noch al zijn bedeckt

Waer toe mijnjonge ziele ftreckt?

Neen , neen 5 naer langh en angftigh peynfcn

,

Dient eenmaeluyt te zijn gefeyt.

Wat my in defen boefem leyt.

En waerom fou ick langer hijgen ?

En waerom knagen mijn gemoet,

Totaen mijn innigh herten-bloet ?

Neen, neen, 'ken wil niet langer fwijgcn

:

't En is geen fchande dat men minE

Wanneer de foetejeught begint.

Waer ick tot dertel fpel genegen

,

Soo diend' ick des te zijn belchaemt

,

Vermits geen luit eenmaeght betaemt;

Maér nu ick gae door reyne wegen

,

Soo mach ick feggen daer het dient.

Dat ick behoefeen-echten vrient.

God heeft in ouden tijt gefproken

De menfch en moet rnet eenjaem zijn

,

Neen, dat is al te grooten pijn.

Als ons dejonckheytkomt beftoken.
,

Gewis haer dient een ruftigh man
Die harejeught niet temmen kan.

En fchoon Gods Soon is afgekomen

,

Sijn Leer en heeft het echte bed'

N iet ingebonden, niet belet

:

Men heeft dit woort oock doen vernomen

:

iVteinJich voelt ecu heeten bram
,

'Die kome tot den echten bant.

Wel aen ickworde met verlangen
Verfocht van fekerjongh-gefcl.

En fiet ! ick weet hy meynt het wel :

Hy is door heete min bevangen

,

En ick (al fchijn ick wonder koel)

Weet oock wat ick in my gevoel.

Het is nu ruym eenjaer geleden

,

Dat hy tot my hier eerftmael quam

,

Dat hy tot my zijn toevlucht nam j

Ick ben gevleyt , geftreelt , gebeden j

't Isfeker langh genoegh getoeft

Voor eene die een man behoeft.

Wel, moeder, letop defe faken

,

En dient u van den nutten tijdt

,

My dunckt het is genoegh gevrijt j

Dus wilt doch eens een eynde maken

:

Een rijpe peere dient gepluckt

Eer dat het met haer qualick luckt.

D E
V R Y S T E R,

Geraeckt in haer Maeghde-kransjen, klaeght.

Stemme : iMit d qu'uue béAtitc mortelle.

Oft

Mits de twee lefte regels een filabe verminderende.

Voyfe : Qitelquè ieamé que la nature.

\ 7"An alle die hier komen klagen
^ En heeft 'er niemantgrcoter noot,"

Enleet 'er niemant harder ftoot.

Als ick die met ft geheele daeen

Verfmelte door een droef cemoeÊ
Als ineen ftaegen tranen-vloet.

Want fchoon al is het licht gewckeii ^

En dat alree de ftiUe nacht

Haer duyfter kleet heeft uytgebracht j

Ick van een fwaren druck ontfteken
En vind' in 't flapen geenen luft

,

Vermits mijn hert is ongeruft.

Vraeghr ghy watmy is overkomen

,

Dat my den geeft foo byfter knacght ^

Wat fal ick leggen droeve maeght ?

My is ey laes ! my is genomen
Yetdatickniemant feggen derf,

Soo dat ick als geduerigh fterf.

EenJoncker luftigh om te mallen

Die heeft my in den noot gebracht

,

En dat eer ick het fchier bedacht j

Een fnelle fchichtop mygevallen

(Oflimbedrogh vanjonge-mans !)
Die trofmijn teere maeghde- krans.

Hoe dat het fpel my fal bekomen
Daer ben ick dapper in bevreeft i

Ick hebbe ftaegh een fware geeft.

Ick heb ( k en weet met wat) vernomen j

Och hoe het is ofwefen magh

,

't En is niet als het certijts plagh.

Al wiefich quahck heeft gedragen

Die krijght een beul in lijn gemoet i

Die 't hert geduerigh fuchten doetj
Want na de fonde komen plagen

:

Ach quaet doen is een droeve faeck •

En wel doen is een groot vermaeck.

Siet wat een druck komt my genaken

Voorwaer 't en is niet als het foü

,

Ick riir, ick drill'j ick fpick, ick fpou

,

Ick ben genegen om te braken

,

Eylaes het is een vreemt gewoel

,

Dat ick door al deleden voel.

Maer noch is 't verr' de meefte fchande

Dat hy, die my hier toe verfocht

,

En aen den loofen handel brocht

,

Is nu gaen reyfen uy t den lande

,

Is nu eylaes men weet niet waer

,

Siet, vry fters, fiet mijn droefgevaer.

Hy was wel eer totmy genegen

,

Soo wel als oit een eerlick man
Tot fijn geminde wefen kan j

Maer als hy hadd' van my gekregen

Yet dathem geenfins toe en quam

,

Doen was 't dat hy fijn af-fchey t nam.
Doen wild' hy noch een wijle reyfcnj

Hy Wilde naer het Franfche lant

,

Ofelders daer hy vreughdevant.

Op trouwen waS niet eens tepeyfen.

A ch ! denckt hoe dat mij n faken ftaen

,

Mijn eer en vryer zijn gegaen.

Wil nu deJoncker niet volherden

,

Ofvinthyjuftersbuyten'slants,

Van meerder goets of beter glans i

Eylaes wat fal van my gewerden ?

Ick fal dan wefen yders fpot

,

Vermits ick eertijts was te fot.

Weltotbefltlyt, eerbare macghderi,

Die niet en zijt in dit gequel

,

Wacht, wacht u van oneerlick fpel;

Wantal die oit haer eere waeghden
Die zijn geduerigh ongeruft

,

't Is al maer droefheydt na de luft.

T 3
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V R Y S T E R
met de Pijl in 't oir fingt:

Stemme : lexn de Nivelle , crc.

A Lle die hier tot de Reden
"^^ Met benautheyt komt getreden

,

Maeckje wegh , wie datje zijtj

Want ick ben op beter gronden
Aen een edel hert gebonden

Als iemant van onfen tijt.

2

.

Groote fchat , en fnflche leden

,

En wat een menlch hier beneden

,

Immer fchoon of aerdigh vont

,

't Zijn alle maer bcufel faken

,

Sy en mogen niet genaken

Daermen hoort een foeten mont.

3. Eendiegeeftighweettefpreken

Heeft al verr' de befte ftreken

Daer men mede vrijfters wint j

Want een mont vol foete woorden

,

Heeft in hem gewifle koorden

,

Daer mede men herten bint.

4. Of Ulyfles fchoon voor defen

,

Van geen vrou en is geprefen

Dat men fchoonheyt in hem vont

,

Noch wift hy met geeftigh minnen
Al de N imphen haeft te winnen

,

Alleen door een foeten mont.

j. Al de blancke Zee-godmnen
Qiiamen als met gantfche finnen

Voegden hacr benevens hem

,

Wie maer by den helt mocht wefen
Die hielt haer als voor genefen
Om de luft van fijne ftem.

6. Als ick dit eerft hoorde feggen,
Soo woud ick het wederleggen

,

lek en hielder geenfins van)

Want ick meyn dat fchoone leden

Sijn vry weerder aengebedcn
Als ecnc die fpreken kan.

7. En nu fict I ick ben gevangen
Niet uyt luft van roode wangen

,

Maer wel dooreen heufchen mont>
Dien heb ick eens left genoten

,

En ben door het oir gefchoten

,

Tot in mijnes herten gront.

8. Nu en acht ick niet met allen

Oock en heb ick geen bevallen

In al watter fchoonheydt hiet

;

Maer ick ftel mijn felfs vermaken,
Gantfch en al in beter faken

Daer de Geeft vermacck geniet.

p. Sijnnietaldefchoonftemenfchen

Diemcn foudekonnen wenfchen
In een korten ftont doorfien ?

Wat daer iemant kan behagen

Staet alleen in finne-vlagen

Van de dommejonge lién.

10. Noyt en heeft 'er menfch met reden
Groote fchoonheydt aengebedcn,

Overmits fy licht verging,

Sy en kan aen iemant geven
Dat een menfch doet vrolick leven

,

^
't Is ftaegh maer het eygen ding.

t> u in 1
.

1

1

. Maer als iemant weet te fpreken

Die heeft altijt foete ftreken

,

En geftaeg een nieuwen fchat , »

Als hem maer en luft te quelen

Hoe kan het een menfch vervelen?

Men wort zijnes nimmer fat.

1 2

.

Dies foo bid' ick, wij fe Reden

,

Geeft een ander fchoone leden

,

Geeft een ander duyfent pont

,

Dat is maer voor domme menfchen

,

Ick en wil niet anders wenfchen
Als Alexis foeten mont.

DE MAN
met de Pijl in de tafle klacgt

:

Stemme : o nutcl , jaloufe nmci , ^c.

/^ Elijck een dorren boom ontrent de groene linden

,

^-^ Staet met ecri kale ftam in eenigh luftigh wout

,

Soo laet ickmy (och arm
!
) hier by de jonckheyt vinden.

En wcnfche nevens haer om wel te zijn getrout.
Ick fie dat ieder een met pijlen is doorfchooten , ,

Enisof in het ooghof in het oir geraecktj
'''

Maer dat mijn hertequelt is elders uyt gefprótéii ;
Ten IS geen fchoone maegt diemy nu gaendé ïhafeckt.

'k En heb nu geen vermaeck in jocken, fpelen, mallen

,

En ick en weer niet wat, in jonge lieden luft

;

Daer is een gulde fehicht my in de tas gevallen

,

Dat is een heetën dorft, en dient te zijn gebluft,
Prijft vry hetgout-geel hayr, o domnie jonge lieden^

Prijft vry een geeftigh oogh, eeri onbevleckte jeiight,
Ick prijs het edtlgout datPrincen kan gebieden ,;

Ick prijseen voile beurs, dat is mijh hocghftë yreiight.
Ick ftaehet u bekent mijn lief is fonder tanden

,

l n noch is t dat mijn oogh aen haer zijn vreugde fiet

»

Want fy heeft louter geit, en vette koren-lahdén

,

Al rimpelt haer het vel, haer beurs en rimpelt niét.

Het geit is wonder kruyt; het kan oock groote vlecken
Verfchooné door dekracht van fijn vermaerde glans

,

Het kan een kale pleck, en grijfe koppen décken

,

En 't is in mijn geficht gehjck een roofe-krans.

Maer ben ik niet een dwaes, dat ik gae rijkdom wenfché,
Jckjick Pen dorren romp, een gantfch bou-valli^man.

Het is voormy nu tijt te fcheyden uyt de menfchen

,

Wat hoef ick meerder lanrs alsmybedeckenkan,
O Reden geeft behulp, en wilt den gclt-fucht toómenj
Wanr die en dient vooral in dit geraemte niet:

Bevrijt mijn grilligh breyn van defe dwafe droomen.
En macckt dat mijn gemoet zijn malle kueren fiet.

Wat wil ick machtigh goet of geit te famen hopen ?

lek fie debleecke dootjick fie den langen nacht :

't Is dwaesheyt voor een menfch om teergelt uyt re lopen
Wanneerhy fijne reys ten eynde fiet gebracht.

D EJONGELING
met de Pijl in 't oogh fingt

:

Stemme : lonckvrou nnjn hcrty mijn ziel, mifnjï», (frc.

t~^ Efellen hoort een droef geval,
^^ Dat heden is gefchiet,

Een ftuck dat u behagen fal

,

Al is 'et my verdriet.

Het is meeft aller menfchen aert

Te nemen haer vermaeck
Wanncerder iemant qualijck vaert

,

Sict wat een vreemde faeck \

2. Ick
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2

.

lek fagh hier lefl: een fchdone maeght

,

Het puyckjen van de Stadt

,

Die heeft mijnydeloogh behaeght.

En ftracks was ick gevat.

Het docht my dat een fnelle fchicht

Als uyt den Hemel viel,

En regel-recht door mijn geficht

My troftot in de ziel.

3

.

Daer was ick wonder vreemtgeftelt

,

En in een droeven ftaet

,

Mijfl geeft was nimmer ongequelt

,

'k En wiftmy geencn raet.

Nu heb ick 't aerdigh dier gevrijt

,

Doch 't is maer tijdt verquiftj

Want Het (ó wat een groote fpijt
!

)

Mijn aenflagh is gemift.

4. Ick quam óp hedenby haer ftaen

,

Maer eer ick fpraeck begon
Soo hietfe my daer henen gaen

,

Soo leppigh alfle kon :

Ick eyfchte voor de lefte reys

,

Een foentjen tot befluyt

;

Maer fy on tfeyde mijnen eyfch ,

Ick moeft ten huyfen uyt.

5

.

Sal ick nu fmelten in verdriet

,

En treurenjaren langh ?

Neen , mackcrs jdat en doen ick niet,

Ick fluy t et met gefangh.

Ick hadde Godt wel eer gebecn^

Soud' my niet dienftigh zijn

,

Dat ick dan met een blauwe fcheen

,

Mocht raken uyt de pijn.

6. Nu ben ick heden afgefeytj

En vry niet fonder fmaet

,

Wel Godt die heeft 'et foo beleyt

,

En 't is tot mijnder baet.

Dit ftel ick in mij n finnen vaft

,

En houd' het voor gewis

,

Een ander is my toegepaft

,

Diemy al nutter is.

7

.

Men fiet dat noyt een bloempje fluyt

,

Dat noy t een roos vergaet

,

Of daer en fchiet een ander uyt.

Die wel foo geeftigh ftaet.

Daer wort 'er menigh afgefeyt.

En 't is hem grooten druckj

'

Maer foo hy 't al wel overleyt.

Het dient hem totgeluck.

8. Ickweeteendiehetisgefchiet,

E n wat hem is ontmoet

,

Al kreegh hy fchoon de vryfter niet

,

Het was hem wonder goet.

Verftaet eens hoe fijn druck genas,

(Hy heeft 'et my vertelt)

Hy kreeg 'er een die beter was

,

En oock van meerder geit.

p. Wel aen vergeet het ongeval.

Mijn hert, en grijpt een moetj

Wie weet wat ons gebeuren fal

,

Na bitterkomt het foet.

Daer woont een vrijfter hier ontrent

Wou die myjonftigh zijn

,

Sy is voor goet en fchoon bekent

,

Ick ware buyten pijn.

10. Wel , peerei , dien ick heb gevrij t >

Ick wenfch u goeden dagh

,

Ick blijfu dienaert'allertii't,

Soo veel ick immer magh;
'k En fal niet laken uwejeught,
Al moet ick heenen gaen

,

Dat is een ftuck dat niet en deught

,

Al wort het veel gedaen

.

II. Nubidicku, ófchóonemacght.
En feghtgeenvryeraf

,

Of fiet dat ghy u fedigh draeght

,

Of immers niet te ftraf

Een minnaer die zijn affcheyt krijght

,

Lijt vry gaen kleyne pijn

,

En als een hert foo deerlijck hijght

Wilt dan noyt vinnigh zijn.

1 1 . Ey lieve foo het meer gefchiet

,

Dat heden is gebeurt

,

En fchelt een droeven minnaer niet

,

Terwijl hy ftaet en treurt

:

Want fchoon hy niet verkrijgen kan

Sijn luf : en herten wenfch

,

Wilt ghy hem niet voor uwen man

,

Noch achthem voor een menfch.

K L A E G H-L I E D T
Van HA G A R , Abrahams Maeght,

Ujit het 16 en 21 Cap. Genefis,

Stemme : Vanden ii6.Pfalm.

T Ck benbenauttotaen mijn droeve ziel

,

* Ick ben ontftelt in al mijn ganfche leden.

En (na my dunckt) ick hebbe goede reden ,

Mits ick foo ras en foo ellendigh viel.

Ick was een bloem, een onbefproken maeght

,

Ick was feerjonck in Abrams huys gekomen

,

Die heeft, eylaes ! mijn befte pant genomen.
Datmy nu eerft tot in het herte knaeght.

Had ick den man tot vuylen luft gcverght >

Had ick ter fmuyck fijn bedde gaen beloeren

,

Had ick fijn oogh totmy gefocht te voeren

,

Of hem müTchien door lichten aert geterghtj

Soo waer ick weert te lijden defe pijn

,

En van mijnheer en al fijn huys-genooten

Tezijn verjaeght, te werden uyt-geftooten

,

En met een ban aldus geftraft te zijn.

Maer 't is foo verr' dat ick ooit heb beftacn

Te zijn geneyght tot luft en hoere-treken

,

Dat ick daer van met fchrick ben afgeweken

,

Enop geen man oit oogh heb willen flaen.

Maer, fiet, mijn vrou, die ick ten hooghften acht.

Die heeftmy felfs door kracht van lange reden

,

Die heeftmy feifi om defe daet gebeden

,

Die heeft my felfs tot haren man gebracht.

Indien mijn heer tot luftmy hadt verfocht

,

Ick had gewis fijn voorftelafgeflagen

,

Ickhad voorwaer van al mijn leven-dagert

Mijn reynejeught aen geenen man verkocht.

Maer doen een vrou, die ick ten dienfte ftont

,

Dit vreemt bedrijfgenoeghfaem quam gebieden

,

En dat mijnheer dit even liet gefchieden

,

Heb ick mijnjeught ten leften hem gejont.

Ick werd bevrucht, en kreegh een aerdigh kint

,

Ja kreegh een foon van wonder fchoone leden

,

Dies was mijn heer te byfter wel te vreden

,

En ick van hem voor allen fccr bemint.

Ick was hier na niet meer een flechte maeght

,

Die haer bemoeyt met fchueren ofte waflen

,

T 4, 'kEn
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'k En hoefde noic op iemants dicnfl: te paflcn

,

Vermits hcc felfs mijn vrouwe foo behaegt.

Men had my liefom mijn gewende vrucht

,

lek moeft hcc kinc met e\ ge borften foogen

,

Dat ging mijn iTact al wederom verhoogcn,

lek was ontfien, en ovcr-ai geducht.

Daer was niet goets dat op de tafel quam,
Ofmy wert ftracx een deel dacr van gefonden

,

Het gantfch gefmdat fcheen te zijn verbonden ;

Alleen te doen daer ick vermaeck in nam.

ïck mocht vooral van niemant zijn geftoort,

Op dat mijn fogh doch niet en fou verhitten j

Ick moeft al ftaegh op fachte rofen fitten.

En niemant fprack tot my een vinnigh woort.

Het kint dat wiefch, en wert allcnxen groot

,

Men gaf het toe bynaeft in alle faken >

Ten mocht het fchierby niemant qualick maken

,

En fiet het was de vrucht van mijnen fchoot.

My dacht ick mocht nu vry wat breeder gaen

,

Dies fchoon mijn vrou mijn fomtijts wou fcholieren,

lek fteld' het vaft, 'k en hoefd' haer niet te vieren

,

'k En wou geen acht op haer bevelen flaen.

Ick dachtj ick hadt mijn heer nu tot een vrient

,

Die fou mijn doen genoegh by haer verfchoonen

,

Ja boven dat wel rjjckelick beloonen -,

Want ( foomy docht ) ick hadde 't al verdient.

Ick wert te fier door al het groot gemack,
Oock was mijn kint gantfch dertel op gewaflen

,

Dies woud' ick naeu op eenigh menfche paffen,
Ach weeld' eylaes I ghy zijt een laftigh pack.

Nu 't is gebeurt dat Sara wert verhoogt

,

En dat uyt kracht van Godes milden fegen

,

Sy heeft een foon tot hare vrucht gekregen

,

Oock doen in haer de moeder was verdroogt

}

Daer juygt het huys,en maeckt een bly gebaer,

, ,Als meerder glans komt aen den hemel fchijnen

,

„Dan moet terltont het minder licht verdwijnen

,

Ach dit wert ick van ftonden aen gewaer.
Mijn kint nam af, hoe meer dat Ifaac wies

,

Een yder focht met hem voortaen te fpelen

,

Ditismy fpijtjcn doet mijn herte quelen.

Vermits ick fagh voor my een groot verlies

:

Maer Ifmaël gantfch weeligh opgevoed

,

En niet gewoon voor eenigh kmt te wijeken

,

En liet niet af fijn broeder door te ftrijcken

,

En queld' hem ftaegh, gelijck de jonckheyt doet.

Mijn vrou wert gram, en gaet met rijp beleyt

Aen haren man den gantfchen handel klagen

,

Sy wil vanmy geen fmaethey t langer dragen

,

Ja drijft, dat ons het huys moet zijn ontfeyt.

Maer noit en quam in mijn verdwaelden fin

,

Dat Abraham van my fou konnen fcheyden.

En mijnen foon uyt fijnen huyfe leyden

,

En evenwel hy deed 'et niet te min.

O nachregael die op de peuluw fit

Ghy kond voorwaer te wonder krachtigh fingen

!

Ghy kond den geeft van groote mannen dwingen

,

En treft alfoo u voorgenomen wit.

Het was gantfch vroegh , de gulde fonne rees

;

Ey fiet ! mijn heerquam in mijn kamer treden,

En ick befloot, uyt fijn geftrengde reden

,

Dat hy ons bey een open deure wees.

'k En wil geen twift ontrent mijn echte bedt

,

Om uwent wil, na defen langer drijven

,

Ick ben (feydthy ) vermoeyt te hooren kijven j

Maeckt u van hier , eu ley t u foue met.

1
Hy gafmy broot en water, fonder meer

,

Dat was, eylaes I mijn voor-raetom te rcyfen

Kan ick hier op oit fonder tranen peyfen ? ;

O klèyncn loon van foo een grootcn heer

!

"*

Daer rtont ick doen gelijck als buyten raet

,

.:

Ick wou het ftuck voor mij nen heer verfchoonen

,

Maer fiet ! mijn vrou die quam haer oock vertoanen.

En, na my docht, vry met een fel gelact.

Wat fou ick doen ? ick gaf een diepen fucht

,

En oock mijn kint began hierom te weenen j

M aer wie ick fagh, die fchenen harde fteenen

,

Al wat ick fey, men floegh het in de lucht.

Och ! mocht ick nu eens klagen na den cys,

Ick hadde vry mijn hcere wat te feggen

,

Ick hadde vry op Sara wat te leggen i ^ '^

J
Maer neen ( 't is beft )' ick toome raij n gepeys. 1
Bedroefde ziel, en maeckt u daer niet vaft

,

j.
1

Lact ons veel eer in onfcnboefem delven,
|

, ,Geen menfch en lijt als door fijn eygcn felvcn

,

Hebtdangedult,endraegt u eygenlalt.

Gaet klimt eens af, en dae Jt in u gemoet

,

Ghy fult haeft fien den gront van uwen plagen

,

Ghy hebt, eylaes ! geen weelde konnen dragen

,

Ghy hebt u kint te dertel op-gevoedt

:

Ghy waert te trots, en fteld' u boven al

,

Én hebt veracht al die u eerft geleken

,

Het fcheen ghy waert by niemant oyt te fpreken

,

Siet dus foo komt denhooghmoet voor den val.

Ghy naemt vermaeck ontrent een echten man

,

Daer ghy veeleer u heere moeft verfprekcn;

Maer neen, ghy zijt uyt uwen plicht geweken

,

E n fmaeckt daer nu de wrange vruchten van.

„Schoon ycmant dient, en dat hy by geval

„Door heer of vrou verlockt wert tot de fonden,

, ,Hy is daer toe in geenen deel verbonden

,

„Gods eerfte wet die binthem boven al.

Noch hebj' het ftuck niet, als het dient gevat

.

Als ghy foobreetgaetin u herte klagen

,

Dat ghy als niet van Abram hebt gedragen

,

Daer ghy nochtans geniet eengrooten fchat.

Des Hceren vrees hebt ghy van hem geleert

,

Dat is voor al een wonder rijcken fegen

,

Een feker heyl, een licht op uwe wegen

,

Siet datje daer u hert niet af en keert.

Wel aen, ó God, aenfiet mijn droeve ziel

,

Want in een geeft bedruckt en recht verflagen

,

Heeft uwe Geeft een wonder groot behagen

,

Schoon die wel eer in grove fonden viel.

Ghy zijt mijn trooft, mijn hoop, en gantfche kracht,

Verloft mijn doch uytditcUendigh wefen

,

En wilt uyt gunft mijn droeve ziel genefen

,

Ghy zijt alleen van wien ick zegen wacht.

KLAEGH-LIEDT vanDINA,
Dochter van den Erfz-yader lacob.

Op de Stemme

:

feji uti aifiant , ouyre U parte.

T Ndien oyt maeght haer droeve klachten
•* Vermocht re brengen aen den dagh,

Ick ben het die geheele nachten

,

Ick ben een maeght die klagen magh.
Ick was een bloemtje vers ontloken

,

*

Ick was een roosje noytgepluckt,

Van vrijen was my noytgefproken j

Door liefd' en was ick noyt verruckt.

ld
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Ick ginck de dochters van den lande

,

lek ginck bellen een vreemde ftadc

,

Ey fiecl daer bleef mijneer te pande.

Eer 't yemant wift was ick gevat.

De jonge Prins in min ontfteken

,

Die quam aen my lijn giinfte bitn

,

Ick onbew uil in hooffche treken

,

Gingh met hem,om het hof te fien.

De maeghden, die ontrent my waren

,

Die gafmen vall een foeten praet.

Ach ! fy noch in haerdomme jaren

,

En lien niet watter ommegaet.

Ick wert in ftilheydt wegh genomen

,

En ick en weet niet waer gcruckt.

En eer ick weder mochte komen

,

Soo was mijn bloemtj' eylae? ! gepluckt.

Ick was bedroeft in al de finnen

,

Maer hy boot my fijn rechter-hant

,

En fwoer, hy fou my eeuwigh minnen 5

Hy fou mijn eeuwigh zijn verpant.

Diesom mijn droefheyt af te weeren,
Sont Itrack fijn vader uyt de (ladt.

En liet in echte mijn begeeren

,

£n biet ons eer, en groote fchat.

O broeders volonwijfe kueren

,

Die met als bloet en vracck en dorft,

Ghy doet de lladt den doot befueren

,

En in de lladt den jongen vorft.

Daer ley t de vader doot geflagen

,

Daer leyt de fone nevens hem

,

Daer hoortmen duyfent vrouwen klagen

,

Maer boven al mijn droeve Hem.
Wat gingh u aen, ó rouwe gallen

,

Te komen tot foo wreeden vont •

En foo geweldigh aen te tallen

Die my alleen vereeren kont.

Ick waere nu als Koninginne

Gekroont, in Sichems hooge fael

,

lek leefde nu in echte minne

,

Maer ghy verbrot het al-te-macl.

Nu moet ick al mij n leven treuren

,

Geüjck een Tortel-duyfjen plagh

;

Geen Prins, geen man, fal my gebeuren:

Uch waer dit nu mijn lellen dagh 1

O bloedigh fweertvan wreede menfchen,

Waerom doch hebje mijn gcfpaert ?

Ach nu en heb ick niet te wenfchen

,

Als in de doot te zijn gepaert.

Nu vry llers wilt dees les onthouwen

,

En weell geleert door mijnepijn,

Qj-iae beenen, ende goede vrouwen
En moeten niet uyt huyfighzijn.

K L A E G HL I E D T
Vun T H A M A R , Konincklicke Dochter , als fy van Am-

mon tegen haren danck onteert laai.

Stemme : Lei mariniers n'adorent qu'an beau jour.

Siet bet 1^ capittcl v.i» 'r 1 i. boeck Samuels.

f~\ Klare fon die met u fchoon geficht

^^ Komt uyt de lucht hier opter aerden dalen

,

Bedecktvoortaen,bedecktufuyver licht,

En brengt een wolck op u vergulde llralen.

Befchijnt doch niet met uwen reynen glans

Dat mijne jeugt is heden overkomen

,

Mijneer, mijn lof, mijn fchoonemaegde krans,

Mijnroem,mijn bloem, is al-te-mael genomen.

O flimme gaft vermomt met loofen fchijn

,

O boofe tong gellepen om te liegen

,

O borll vol lift en vol beveynfde pijn

,

O valfche mont wien fouje niet bedriegen

!

Ghy lacght te bedt fchier doot gelijck het fcheen

,

Geen kruy t of dranck en kond' u pijn genefen

,

Den K oninck dacht dat u de ziel verdween

,

En gafmy lall tot uwendienft te wefen.

Mijn vader wou dat ick in u geficht

Met eygen hant u foudefpijfe koken

:

Ick floegh mijn oogh op mijn befcheyde plicht

,

En deê gelijck mijn vader hadt gcfproken.

Ick die daer was een Koninghlicke maeght

,

Ginck als een koek u fpijfetoebereyden

:

En midts het al den Koningh wel behaeght

,

Soo het ick my in uwe kamer leyden.

Maer als ick quam en bracht u mijn gerecht

,

Deed ghy u volck van ftonden aen vertrecken j

Ick Ibnder ergh, en uytermaten flecht

,

Sagh noch al niet waer heen dit wilde ftrecken.

Maer als ick quam tot aen u ledekant

,

En dat ick fagh ghy hadt geen lull om eten

,

Maer fpraeckt alleen van uwen geylen brant j

Doen heb ick eerft van u bedroch geweten.

O flimme tongh hoe hebje doen gevleyt

,

Om my te doen 'k en weet niet wat gelooven

:

O loofe mont wat hebje niet gefeyt

,

Om met gemack mij n eer te mogen rooven.

Maer ick verfchnckt van foo een vuyl bejagh ^

Sey wat ick kon. om wech te mogen raken

:

Maer fchoon ick deê al wat ick immer mach

,

Ghy quam 't met kracht mijn teere fchoot genakert.

Maer dat noyt maeght haer leven is gefchiet

,

Stracx naer het vverck foo kreegje quadeluymenj
Een van u volck die quam op u gebiedt

,

En dcdc my u bedt en kamer ruymen.

Denflimmen guyt die greep mijn bonten rock

,

En fcheen het kleet naer hem te willen trecken

:

Hy beet my toe, en al in fchamper jock

,

Yet dat ick noyt mijn leven fal ontdecken.

Ick gantfch ontfielt door noch een flimmer quaet

,

Gingh 't maegde-kleet aen hondert ftucken fcheuren

.

Om dat voortaen dat fuyverlick gewaet

,

My nu onteert niet meer tn mach gebeuren.

Al is mijn hooft tot foeten reuck gewent,

Ick heb mijn hayr gellroy t met ftof en aflen

:

Geen rieckend' Heen en ifler meer ontrent

,

My kan geen reuck of cierfel langer paffen.

Daer gae ick heen tot fpot van alle man

,

Daer hoortmen 't hof van al den handel fpreken

,

Daer lijdt mijn ziel meer allTe lijden kan

,

Daer fchijnt mijn hert van druck te moeten breken.

O Koninghs foon, wat hebje nu gedaen

,

Ghy maeckt van 't hof een poel van alle fchandc

,

De Koningh felfs die wort u roffiaen

,

En ghy een boef de flimfte van den lande.

'k En weet geen mont die u niet vloecken fal

,

Waer oy t de faem van mij n verdriet fal komen i

Ghy hebt een maeght, een duy ve fondcr gal,,

Haer befte pant, haer luyfter afgenomen.

Och waer het quaet gefchiet door mijne fchult j

En ick onteert door fotte minne-vlagen

,

Ick fou dit leet verfetten met gedult

,

En nemen 't op gelijck verdiende plagen.

Maer als een menfch onf.huldigh llrafFe lijt

,

Dat gaet hem in oock boven alle fmcrten :

Wat



M A E G H D E - K L A C H T E N
W^^z my belangt, o macgden wicje zijt

,

lek ging hier in niet onbevleckter herten.

lek elacht re gaen ontrenteen liecken nicnfeh

,

En dat u vt hft des Konincx mijnen vader >

Macr al dic ging nac uwen herten wenfeh

,

En liet ghy wert een boef, en een verrader.

Maer onfeGodjdieinden Hemel lic:

Wiens fiiyver cogh geen vuyl en kan verdragen

,

Die fal u hert
.
ia vuylen brant verhit

,

Telljncrtijt, in volle maten plagen.

Gliy ilik my llenm uwen hooghflen noot

,

En dan ecrfl: recht u vuyle daet bepey ("en

,

Als udeziel verwonnen vandedoot,
Met angll en fchrick lal in het duyfter reyfen.

N och fegh ick dit rot uwe fnoode daet

,

Terwij 1 ick moet in ftaege tranen lierven

,

Ghy fult gevs is, hoe dat het immer gaet

,

Ghy luit vau God geen drooge door verwerven.
Gelijck mijn oogh als gantichcbeeken flort,

Soo fal ü bloer oock eens daer henen vlieten.

<} vuyle lud
:
uvreught is byfter kort,

Maer naer u volgt een al te lang verdrieten.

Nu, Heer, ghy weet 'ken had geen dcrtel bloet

,

'kEn liet noyt lult mij n eerbaer hert genaken j

Vermits ick hier geduerigh treuren moet.
Wiltmy hier na voor ecuwigh vrolick maken.

K L A C H T E
van

A B I S A G H van S U N E M,
Oj> de doot van J.donia, 'j Konincks BAvids Som.

Stemme : O faux amant ! o latigue tnentetireffi

!

/^ Liftigh hof ! ó winckel van gebreken

!

^^ O hooge fchool van alle fiimme ftreken l

O poel van ongcluck I

Och waer ick noch gelijck ick eertijts plach

,

Doen ick mijn jeugt in hare vryheyt fagh j

Soo waer ick buyten druck.

Ick was een maeght in Itilheyt op-getogen

,

Ick had de tucht uyt's moeders borlf gefogen

,

Ick l;ad een reyne jeugt :

Mijn vaderlant dat \^'as eene klcyne ftadt

,

Die niet veel naems, maer weynigh luyRer had

,

Maer efter foete vreught.

Ick leefde daer by heufche jonge lieden

,

Die my haer gunft en trouwe quamen bieden

,

En dat in ware daet,

Daer was alree een geefligh jongelingh

Aen wien mijn ziel met vollefinnen hingh

,

En al met vrienden raec
Macr liet mijn glans, mijn jeugt, mijn frifle leden

,

By al het volck als wond'renaengebeden,
Sijn oorfaeckonfer pijn.

Och bad ick noyt in fchoonheytuyt-gerauyt I

Ick ware nu, ick waer een lieve bruyt,

En wat ick wenfeh te zijn.

Macr hoort doch eens wat dat 'er kan gebeuren

,

Hoort wat mijn vrient te voren dede treuren,

En wat hynoch beklacght:

Ifraels vorfi: nu out en wonder fwaek

,

Ku flechts alleen genegen tot gcmack,
Dic fochr een jonge maeght-,

Niet die hem mocht omhelfcn in haer armen,
Maer diehem flechts de voeten mocht verwarmen

A^^inncer de nacht gcnaeckt.

Dit wert terftont gemelc aen alle kant :

Dies zijndcr llrax door al het gantfche lant

V^cel boden uyt gemaeckr.

Men focht in crnil: in vkcken en in fteden

DcfoetÜe mont, de beft gemaeckte leden

,

Die eenigh menfch geniet

;

Maer ick en had mijn leven noyt gedacht
Dat in het fpel ick ftont te zijn gebracht

,

'k En had dien hooghmoet niet.

Maer even-wel ick wert 'er toe-gekoren

;

Dies heeft mijn vrienr fijn befte pant verloren

,

En ick mijn tweede ziel.

Ick wert in haeft den Koningh toegebracht,

Daer vont ick niet als trots en hooffchen pracht

,

En niet dat my beviel.

Ick kreeg ( 't is waer
) gout , peerels, fchoone ringen

,

En volle w enfch van alle moye dingen

:

Ick woond in 's Koninghs fael >

Maer liet den vrint dien ick van herre min

,

En die my kleeft tor aen mijn diepfte fin

,

Die mis ick al-te-mael.

Wat kan nu gout of fchoone peerels geven

,

'

Nadien ick moet aldus geduerigh leven

,

,

Een leven fonder luft ?

Ick ben een flaefoock midden in de pracht

,

'

Ick ben een flaef oock midden in der nacht

,

Ick leve fonder ruft.

Alsickfomwijlmy wiltotflapen fetten»

Des Koninghs dienft die komt 'et my beletten

;

Dies lijd' ick ftaege pijn.

Ick vind in 't bed een out en quelligh man

,

Die geen vermaeck of fprake lijden kan

,

Hoe kan ick vrolick zijn ?

'kEn ben niet geyl, 'k en fal 't oock nimmer wefeoi
Maer dus te zijn en heb ick noyt geprefen

,

^« och oock mijn gantfch geflacht.

Een aerdigh kint de vrucht van mijne jeught

,

M ijns vaders wenfeh en mijnes moeders vreught

,

Dat wort van my verwacht.

Maer fiet de Vorft verlaet dit droevigh le\'cn ;

Dies ben ick wee w', en efter maeght gebleven

;

Daer fit ick in den rou

:

Maer fietan fray, een jongh, een moedigh Vorft
Die toont dat hy na mijne fchoonheydt dorft

,

En biet my fijne trou.

Dit heeft mijn leet ten vollen wech-genomcn

:

Ick docht ick was tot mijne wenfeh gekomen

:

Maer wat een vreemde flagh

!

Ach doen de Prins dit houwelickverfocht,
Hy wordt gedoot en om den hals gebrocht

,

En al op eenfn dagh.

Maer hoort doch wie ditonhcyl heeft bedreven:
Sijn broeder felfs die bracht hem om het leven,

O feilen overmoet

!

Hy die het Rijck fijn broeder ondernam

,

Is al te licht op fijnen broeder gram

,

En ftort het edel bloet.

O Son, ó Maen, u roep ick tot getuygen

,

Kan dat een menfch uyt vrouwen borften fuygtn,

Fn mach het foo beftaen ?

O hooghfte God dic alle dingen fiet,

En Pnncen felfs hebt onder u gebiet

,

Siet defe rancken aen.

De jonge Vorft met wien ick ftont te paren

,

Was 's Konincks foon, en dat van ouder larea

Als



M A E G H D E

Als iemanc van het bloet

:

iSijn moeder was een uytgelefen vrou

,

En heeft geleefc in onbevleckte trou

,

En met een reyn gemoet.

Maer die het Rijck nu tot fich heeft genomen

,

Ey fegh een reys van waer is die gekomen ?

En let op fijn bedrogh

,

Sijn moeder was een overfpeligh wijf,

Eerll maer gebruyckt tot enckeltijt-verdrijfj

Het ander fwijgh ick noch.

Ky maer een kint die heeft hem laten kroonen,

En komt akee fijn harde finnen toonen

Met defe wreede daet.

Is 't niet genoegh dat hy het Rijck befic

,

En doet hy noch fijn eygen broeder dit ?

Siet waer dit henen gaet

;

Is Godt op my of mijnen vrient verbolgen

,

En moet het Rijck een jonger fone volgen

,

Wel laet'et foo gefchién

;

Maer laet een Prins ten minften dit gefagh

,

Dat hy voor hem een vrouwe kiefen mach

,

Dat hy mach vreughde ficn.

Doch 't is te laet hier over meer te klagen

;

Ick moet het pack geduldigh leeren dragen

Datmyisopgeleyt.

Maer evenwel in druck en tegenfpoet

,

Soo doet 'et noch aen droeve fmnen goet

Wanneer het ooge fchreyc

Ick ben nu wecw' van twee verfcheyde vorften

,

En daer en foogh noy t kint aen mijne borften

,

Siet wat een ongcluck I

Maer dat my geeft den alderfwaerften flagh

,

Is dat ick noyt mijn leven trouwen mach

:

Wat dat 's een fchellem-ftuck.

Dit feyt de Prins, en even alle menfchen

,

Dit is het hof om ftaet of voordeel wenfchen

,

Dit roept men door het lant.

Wie na my ftaet die taft al nae de kroon

:

Dies is de doot voor hem een feker Icon.

Siet daer mijn droeve ftant

!

Ach met een menfch en dient voor my te fpreken

,

Die niet en wilfichinperijckel fteecken

Van haeft te zijn gedoot

!

Want foo het flechts een hooffchen lincker liet

,

Dat eenigh menfch my gunft of eere biet

,

Die is in hooge noot

.

Wel ick die was een van de fchoonfte macghden

Die oyt eenman door foet gelaet behaeghden

,

En mach noyt moeder zijn

,

Geen aerdigh kint tot aen de bleecke doot

,

En falder oyt vercieren mijnen fchoor

,

O druck, ó fware pijn

!

Nu hoort een woort, o dochters uyt de ftedcn

,

Leeft even daer met u beroep te vreden j

Dat is u Komngljrijck

,

Wilt ghy met luft verflijten uwen tijt

,

Blijft inde ftaet geli^ck ghy heden zijt

,

En paert met; uws gelijck,

In hooffche pracht, in koftelijcke fteenen ,

En is geen luft gelijck de lieden méenen j

Maer niet.als gnc)celichijn , !-.;. -: n • ^n fïo e ^ {
Ghy, zydy wijs,vcrciert u friflejcu^k .

t > jiCÏ

Met eerbaer root, en met de ware deiight j ' ' V
Dat moet ucierfel zijn. ... .

KLACHTEN.
K L A C H T E

van de dochter Jephte.

Stemme : Otdtons ce fufihetix f tuit dlionneur.

27

HOe wifpeltuerigh is het rat

Daer komt in haeft men weet niet wat

,

Dat macckt een vrolick hert t'onvreden

,

Ach 1 't hooghfte luck , Wort enckel druck ;

Oock eerder iemant weet de reden.

2

.

Schoon datmen fomtijts is verheught

,

Het zijn alleen maer korte pofen

:

De pijn is dichte by de vreught.
De prickels by de fachte rofen

,

Ach! watnubloeyt, Enluftighgroeyt,

Is licht op eencn nacht vervrofen.

3

.

Dit mach ick feggen droeve maeght
Dit mach ick heden wel betreuren >

Want daer een yder over klaeght

Dat heb ick heden fien gebeuren

,

Ach 1 eer, en vreught, En luft, en jeught,

En zijn maer roock,enflechte leuren.

4. Het gantfche rijck dat was verblijt

Om dat de vyant was geflagcn

,

•

En ick vont op dien eygen tijt

Hier in het meefte wel-bchagcn j

Mijns vaders handt, Had aen het landt

Dien grooten zegen opgedragen.

f. Al wat de nacm van maeghdcn droegh
Datwou terftont ontrent my wefen

,

En wie zijn oogh maerop my floegh

Die heeft mij nhoogh geluck geprefen

;

Dies ifler fanck , Met lof en danck

Door al de fleden opgerefen.

6. Maer doen ick by mijn vader quam 5

En hem omhelfde met verlangen

,

Flet eerfte dat ick daer vernam

Sijn tranen op fijn droeve wangen
;

Hy fcheurt fijn kleet , Met herten-leer

,

En ftaet als van de doot bevangen.

7. Daer is mijn gantfche vreught geftoort

,

Ick ftont onfeker wat te maken

,

Eylaes I ick hoor een fclfaem v/oort.

Datmy de ziele quam te raken

;

My wortgefeyt, Met kort befcheyt

,

Ghy fult de doot haeft moeten fmakcnj

8. U vader als hytoogh in 't velt,

En fagh des vyants groote machten

,

Heeft als eenkloeck en moedighhclt

Aldus gefcyt in fijn gedachten

:

Wat my ontmoet , En eerft begroet

,

Dat fal ick God ten offer flachtcn.

9. En fiet ghy waert het eenigh kint

Die eerft van al hem quamt te fpreken >

Dies is hy nu gantfch ongefint

,

En in den druck geheel befweken

,

Maer 't is telaet , O droeve daet l

Soo hoogen woort is niet te breken.

I o. Wel moet ick dan, ellendigh menfch i.

In mijne teere jaren fterven ?

Enf^l mijn moeder haren wenfch.

Mijn (beten trou-dagh, moeten derven ?

Oquadeflagb, En droeve dagh

!

Sal niemant vreught van my verwerven)

II. Watbaetmynudeesfchoonenkans? - t

Wat is voor mv dien grooten fègenv A. *• ^

Wat
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Wac is-eylaes mijns vaders glans

Als toe den hemel op gedegen ?

Het echte bedt, Wort my belet.

En my Jumacr een graf verkregen.

12. '^r/atgingh,eylaes! mijnvaderaen,

Den Heer ten offer op te dragen

Die eerft hem fou te moete gaen ?

Ach ! dat was al te vrcemt om wagen

,

Dat was voorwaer , Een groot gevaerj

Dat ick voor eeuwigh moet beklagen.

13. Dachthy niet dat lijn eenighkinc

Hem eerft geluck fou komen bieden -,

En dat ick fnelder als de wint

Sou by hem zijn voor al de lieden >

Siethoedcman. Oockfeylenkan,
En wat een menfche kan gefchieden.

1 4. Wie heeft zijn leven oit verftaen

»

Dat aen dat reyn en eeuwigh Wefen
Een maeghden-offcr is gedaen ?

Voorwaer noit menfch heeft dat gelefen.

God is te goct , Geen mcnfchen bloet

IsbydenHeereoit gcprefen.

1 j. Een nedrigh hert, een reynen geeft.

Dat zij n al beter offeranden

,

Als eenigh menfch, of eenigh beeft.

Die immer op een autaer branden.

De groote Godt , Liefc iljn gebodt j

Hy eyft die niet van menfchen handen.

16. Maerwaeromfcghickditendat,
En wil mijn vader fchuldigh maken ?

'k En heb het ftuck niet wel gevat

,

En 't zijn voormy te groote faken i

't IsGodes wcrck , Na dat ick merck ,

Die heeft ons hooghmoet willen ftaken.

17. Mijn moeder is nochtans geftoort,

Daer zijnderdie hier onder ftokenj

Sy noemt dit ftuck een wreede moort.

En heeft hier op wel hart gefproken

:

Maer 't hardewoort, Gaet efter voort >

'tEnkanby niemant zijn gebroken.

18. Ach ! 't is voormy een hart gelagh

Dat ick mijn ouders hoore kijven:

Dies roep ick wat ick roepen magh

,

Ey moeder laet u fchelden blijven

;

Ickbenbereyt, Tezijngeleyt

Daer my het lichaem fal verftijven.

19. Ach I laet doch af van dit gcfchil,

Ick gae my tot de doot bereyden

,

Ick fie het is des Heeren wil ,.

Dat ick fal uyt de werelt fcheyden.

Ghy dan ó Godt, Mijn eeuwigh lot,

Wilt my in uwe ruftc leyden.

20. Maer 't is genoegh van dit geklagh

,

Vaert wel voor eeuwigh mijn gefpelen >

Ghy fult op mijnen bruylofts-dagh

Geen foet gedicht, geen deuntje quelen.

Wilt voor die vreught , Mijn tcercjeught

Aen God met u gebcdt bevelen.

KLAEGH-LIEDT
S U S A N N A,

yilsj) 'van de iioeyen hefchuUight tt>erdf yan oycrjpel.

Stemme : Ha ! que Ie ciel e/l contraire a ma vie.

A Enhoort, ó God, aenhoort mijn droeve klachten
|^^ Aenhoort mijn Item en üet mijn tranen aen >

Ghy kent alleen mijn hert en mijn gedachten,

hn wat ick oit voor defen heb gedaen.

'k En was niet geyl oock in mijn eerfte jeught

,

Maer heb my ftaegh ge-eygent aen de dcught.
Die was mijn hooghfte vreught.

Maer even-wel foo ben ick hiergevangen

,

En word, cylaes! van overfpel beticht:

ïck ftae en fucht met tranen op de wangen

,

Ick word' befchimpt van menigh dertel wicht

,

Ick word' in fmact den Rechter voorgeftcit -,

En of fchoon my geen fchuldigh hert en quelt i

Het vonnis is gcvelt.

O goct gemoet , wat zijt ghy voor een zegen
Wanneer de menfch in fwarighey t geraeckt l

••

Ghy zijt voorwaer een licht op onfe wegen

,

Dat in den druck de finnen vrolick maeckt}
Dus fchoon ick ftae befpot als buyten eer

,

En dat men roept daer is geen hope meer.
Noch hoop ick op den Heer.

Nu, weerde vrient, dieGod my heeft gegeven,
En die ick acht en voor mijn hoeder ken » ^

Slaet vry een oogh op al mijn vorigh leven •,

Ghy fult 'et fien dat ick onfchuldigh ben.

Als ghymy naemt had ick een fuyver lijf.

Endoen ter tijt wert ick een eerbaer wijf,

En foo is 't dat ick blijf.

Ick fiehet klaerghy hotidt my voor onfchuldigh

,

En fmelt van druck in dit mijn ongeval

:

Maer even-welen weeft nietonverduldigh

,

Denckt dat het God ten leften rechten fal;

Want als lucht, zee, en aerde fal vergaen

,

Dan falick reyn, en helder als de macn

,

Voor mijnen Rechter ftaen.

Dan fal mijn trou aen al de werelt blijcken

,

Tot mijner eer, en fchande van den nijt

:

Danfaldefmaeten al de fpotters wijeken;

De Waerheyt is een dochter van de Tijt

:

Dan fult ghy fien aen mijn vcrnieude ziel

Hoe dat ickmy eens inde werelt hiel

,

En noyt in fchand' en viel.

Eerweerdeman ick wil uGod bevelen

,

En aen u gunft ons foet en eenigh kint>

God heeft ons dat te famen laten telen j

Ick bid u, vrient, dat ghy het doch bemint

:

Het is voorwaer het is u eygcn zaet

,

Het is een vrucht die onfen echten ftaet

Aenutepandelaet.

NuGod mijn heyl, al moet ick heden fterven

Ick ben getrooft van mijnen leften dagh

:

Laetmy alleen maer defe gunft verwenden

,

Datna mijn doot mijn onfchult blijcken magh.
Ick ( fchoon alree verwefen by het hof.

Of wel mijnbloet fal vlieten in het ftof)

Wil melden uwen lof.

DANCK-LIED,T
van S U S A N N A

n* hare verlojfmge.

Stemme : tuionsU darti iu foleil.

C\ P) op mijn ziel , danckt uwen Godt,
^^ Die ons als nu bevrijt

Van fchand en fchamper fpot

,

Dcloofe boeven tot een fpijt}

Ghy mij n hert , vry van fmcrti

Looft hem t'aUer tijt.



MAEGHDE- KLACHTEN.
I<;k was verwefen van den Raet

,

En daer was fteen geleyf»

Methoopen op de Itraet

,

Piemy tot ftraffe wert berey t

:

Maer den nijtt'zijnerfpijt

Is fijn eyfch ontfeyt.

Godt ley t den menfch als aen het graf.

En geeft hem aen de doot -,

Maerlaet van plagen af,

En treckt hem weder uyt den nooc

Hooghfte Godt, ó mijn lot

,

Ugenaed' is groot.

Het liegen is een vuyle daet

,

Die naer een korten ftonc

Haer eygen heer vcrraet

,

En even met een open monc •

Tegen danck als uyt dwanck
Aielt fijn loofen vont.

Hierom foo wil ick t'aller tijt

Op Godc mijn oogen flaen.

Al word ick fchoon benijc

Het fal my noch eens beter gaen.

Wie den Heer hout in eer

,

Sal voor eeuwigh ftaen.

A E N-S P R A K E

van J O A C H I M.
Df nun V.JM Suftnna , als hj dcfdvc van de doot vetlofi xveder ontfinck.

Stemme : Ltcbt van lutjn ziek, fier van den hemel.

LUft van mijn herte, vreught mijner finnen

,

Godtheeltmijnfmerten, enmijnvierighminnenj

En gafnieuwe vreught

,

Tot luft en trooft van mijn bedroefde jeught^

Och fuyver bloempje eer van de vrouwen

,

Ick magh u weder als de mijn aenfchouwen j

Want als uyt het graf

[s 't dat my Godt uyt gunft u weder gaf.

Hem wil ick dienen gantfche dagen

,

Een danckbaer herte fal den Heer behagen.
Wcch benaudepijn

,

Ick wil met vreught fijn dicnaer eeuwigh zijn.

KLAEG-LIEDT
Van de

DOCHTER HERODIAS,
D* de geleaentheydt dotnfy 'ua.n hare moeder- iciu i'erfichp

VAii den Koniiifk^ Herodes te eyffchen bet hooft
''

ran lohannrs den Dooper.

Stemme: Onui^, Jaloufetitiicl , ó'c.

t gaet mijn moeder aé,wat mag haer dochbewege
Dat fy my heden riet tot foo een wreede daet ?

Ick bentotfoeten aert en niet tot bloct genegen

,

Mijn teere ziel verfffhrickt vanharen feilen raet.

Ickquam tot haer gegaen metgrootevreughtbevane;en<

En hoopte boven dien noch meerder herten-lull

;

Maer ftracx, na haer gefprekjfo kreeg ick bleke matigen,

En wcrt tot in de ziel bedroeften ongeruft.

lek hadom bly te zijn voor eerft wel groote redert

,

lek kreeg des Konings gunft op fijn geboorrcn-dagh

;

Ick quam met mijn 2evolgh ontrent denV^orft getreden

,

Ick wenfch' hem veel gelucx fo geeftigh als ick ra'aga

Ick had een nieuwen dans met wonder fchone rp-on(;en

Doen leeren aen het volck datmy ten dienfte ftaet

:

WAt

Nu waren \t y verfpreyt, dan weder ingedrongen .

En al met goet beley t en geeiligh op de maet.

En t'elcken als de rey den Prince cjuam te naken

,

Soo werthy op fijn hoofs van al ons heyrgegr.oet j

Een ieder mocft een fpronck als hem ter eerc maiien

,

En dit ginghnade kond:, en uytcrmatt'n foet.^

Maer ick, die ley iTer was van al dcjcnge bende

,

Wift noch een hooffché trek d ie niemant anders kon,

Hier door (mits ick den Voril en al fijn wefen kende)

Was 't dat ick fijn gemoet en volle giinfte v.cn.

Hy.door het fpel verheugt, heeft cerll het geefl:ig wefcn

Van al den maeghden-rey verheven in 't gemeen >

Alaer heeft niet voller mont mijn fnflchejeugt geprefen.

En gafvan al het werck aen my den prijs alleen.

De Vorftin defe luym alsbuytenhem getogen

,

Sprackmyinblyfchapaen:lkdankU)fchocnemaegtj

Uw heus enfoetgelaet dat heeft mijn hart bewogen

,

Komt ey fcht van mijner hant al wat u ziel behaeght.

Het fal u niet ontgaen wat ghy oock komt te wenfchen

,

Alwaer het fchoon de heift van dit gewcldigh rijck : .

Ghy zijt nu boven rcyck van alle flechte menfchen

,

Ghy zijt (indicnje wilt) den crootften Vorft gelijck.

En op dat ick fijn gunft in vryheyt Ibu begeeren

,

So hoord' ik noch een woort, daer nam ik kennis van

,

H y gingh voor al het volck met dieren cede fweeren

,

Dat hy my geven fal al wat ick wenlchen kan

:

Ick danckt'ïiem, wat ikmocht,ik boog mytotter eerden

lek noemde dit geval voormy een hoogh geluck

,

Ick fey dat ick fijn gunft berey t v/as aen te veerden

,

Maer dat ick dencken moeftop fo een wichtigh ftuck.

,,De miltheyt van een Prins dient fpocdigaen genomen,

„Dient op te zijn gevat foo haeft alsdie verfchijnt

,

„Dewijl die in 't gemeen plagh fchierlijck op te komen

,

..Endickwils wederoriijgclijck een roock, verdwijnt.

Ick na mijn moeder toe, daer gingh ick openbaren

Watdat'er isgefchiet, en hoe de fake ftaet

,

En wat my van den Vorft is heden wedervaren

,

En op het gantfche werck verfocht ick haren raet.

Ick fagh haer groot vermaeck uyt defe tijdingh rapen

,

My docht Ib fchoonen kans wert nau by haer gelooft,

Sy feyde lijckewel, Hier dient niet op geflapen ,

Eyft, eyft vooralle dingh , eyftJan de Doopers hooft,

Laet u van ftonden aen dat in een fchotel leggen ,

En brengt dien vijfen kop hier veerdig aen den dagh j

En laet u defen eyfch by niemant oyt ontfeggen,

'k En weet geen liever faeck , die my gebeuren magh.

Wel, moeder 1 defen raet is buyren mijn verwachten

,

Salicki eenteeremaegt, gaen eylfen menfchen bloet ?

Sal ick een heyligh man na hjf en leven trachten

,

Aen wien meeftalhetvolckfoogrooteneeredoet?

Ach ' 't fal ons feilen haet by alle menfchen baren

,

Indien foo grooten man om onfcnt wille fterft

,

't Is nutter (foomy dunckt) dit hooft te laten varen

t n dat mijn foetejeught eenbeter deel verwerft.

Laet my te defer uyr gaen eyfchen van den Koningh

Ofpcerels, vorftcn-draght,ofgout, ofdiamant

,

Ofwel een machtigh flor, een riddcrlickewoningh,

En noch een groote ftreeck van vet en aerdigh lant.

Of. (is dat niet genoegh) foo laet my dan begeeren

Een graeffchap hier ontrent, het befte dat men vinc

,

Daerop ick na den eyfch fouruftigh mogen teeren

,

En leven in het hof, gelijck een Koninghskint:

Of, dat noch beter is(waerom nietklaergefproken

Hier, daer ick ben alleen ;dat my op 't herre leyt ?

Ick weetwat over lang mijnjonckheyt heeft ontbroken,

En wat de gullejeught my in het oorc feyt.)

V Sou



3^ MAEGHDE-KLAC HTEN.
Sou ick den milden Prins niet mogen openbaren

Dat ick voormy begeer lijn neef, eenjongen Vorft

,

Dat is al beter kans voor mijne groenejaren ,

Als dat een wreede ziel naer lemants leven dorft.

Een Pr/is in mijnen arm die Ibii my beter voegen

Als 1 1 o een bloedigh hooft ontrent mijn teere fchoot

,

Een Pri.'is, een jonge Prins, die foumy vergenoegen j

Daer is doch geen vermaeck ontrent debleekedoot.

Maer dit heb ick alrcets mijn moeder laten weten ,

Doch met een heufchen mont, en in bedeckte tacl

;

Dan fy die(als het blijcktjhaerjonckhey t heeft vergeten,

En my niet rechten kent, mifprijft'er al-te-mael.

Sy roept dat ick den gront van defe groote faken

(Als noch tejonckendom) niet recht begrijpen kan,

En ick weet evenwel mijn ftaet wel foote maken

,

Dat my geé dootshooft dient, maer wel eé ruftig man.
Maer des als niet te min ick moet het wijf believen

,

Ick moer, eylacen! doengelijck fy dienftigh vint>

Want fy en wil vooral mijnjonckheyt niet gerieven

,

Dies ben ick buyten fpoor, en by fter ongeiint.

Nu heb ick groot berou dat ick mijn tecre leden

Oyt booghtot malbejagh.entothethoofsgedans,
Had ick mijn hert gewent tot tucht en goede zeden

,

Dat ware mijnejeught een beter maeghde-krans.

Ach ! by dit vreemt gewoel is veel in oude dagen
Een vloeck.een ftil verderfeen ramp ontrent geweeft,

Men vint 'er over-al die noch hier over klagen

,

Gelijck men dickmael hoort, of in de boecken leeft.

AlsJephtes eenig kint quam met haer maegden danffen.

En niet als op vermaeck, op eer, en voordeel dacht

,

Te midden in de vreught, en in de rofe-kranflen

,

Soo wert het aerdigh dier gelijck een beeft geflacht.

En als de loffejeught te Siloquam te reyen

,

Soo heeft de Benjamijtop haer bedrijf geloert

,

Eylaesl haer blijde vreught verkeerd' in bitter fchreyen,

En al de vryfters zijn ten roove wegh-gevoert.

En fchoon ick in dit werck ben wonder wel bedreven

,

Als die het rechtgeheym van alle danflen kan

,

Wat heeft 'et al-te-mael, wat heeft 'et my gegeven

,

Als flechts een bloedigh hooft, en haet van alle man ?

Nu vryfters, wiejezijt, leert beter dingenfoccken,

Geeft u tot ware deught, en niet tot loofen fchijn

:

Leert kunften , na den eyfch , en leeft geleerde boecken

,

Dat fal u op het hooft een beter kroone zijn.

K L A E G-L I E D T,

Op de gelegentheyt van L u c i l l E,Dochter van den
Kcyfer Marcus Aurcliut, ten tijde de fclvejVan een naeldege-

quctft zijnde, buy ten verwachtingc quam te fterven.

Stemme : Vanden 103 Pfalm.

YX/'At fwarter wolck komtover my gedreven

!

^ ^ Mijn bloet verfchnkt, mijn gantfche finnen beven.

Mijnjeught verdwijnt, mijn droeve ziele treurt.

Wie hee ft 'er oyt (of ver ofna gefcten)
Wie heeft 'er oyt foo vreemden ftuck geweten

,

Als my (eylaes
!
) op heden is gebeurt ?

Een aerdigh werck eerft in het lantgekomen

,

Dat was by my met luft ter hant genomen

,

Mits ick daer toe ten hooghften was gefint

;

Ickbreyd', ick ftack, ick weefde met de naelde

,

Soo dat ick kruyt en nette beelden maelde

,

En wat de kunft noch vorder ondervint.

Maer doen ick 't werck was befigh op te maken

,

Soo quam de punt der naeldemy te raken

,

Doch (naer het fcheen) de fteeck was niet te diep

,

Ick even-felfs en kon niet anders weten

,

üf 't was een wont als van een vloo gebeten

,

Te meer, dewijl geen bloet daer uyt en liep.

Maer ftracx daer acn foo wert mijn hert bcftreden
Metgrilligh bloet en koude doorde leden

,

Die (foo my docht) door al mijn adersjoegh.
Het fcheen een koorts, ofquadc lucht te wefen
Die my in 't lijfquam haeftigh op-gerefen

,

Soo dat mijn hert hier over gantfchverfloegh.
Men het in haeft mijns vaders Dodlor komen

,

Die heeft mijn hant van ftonden aen genomen',
i n focht de plaets daerm ick was gewont

Hy gingh met ernft mijnpols en aders voelen*
h n mus hy vont hoe my de geeften woelen

Soo faghmen ftracx dathy \ erlegen ftonr.
De man verfloegh

, en 't was acn hem te mereken
Hoe vreemt in my de binne-krachten wercken

,

Dies nep hy uyt ; Ach • 't is hier al verkerftj
O frilfche roos, van duy fent uytgelefen

,

Wat voor een druck fal dit u vader wefen

!

U ziel verdwijnt, ujeughdighherte fterft.

Daer IS geen falfdie ufal konnen baten

.

Ghy moet u vreught en foetejonckheyt laten

,

Vermits de doot u leden ov er-ftort

,

Hebt ghy miflchien aen iemant wat te feggen

,

Wilt Itracx in ernft u faken overleggen

,

Want voorgewis utijt is wonder kort.
Wie dat men vraeght, ofwie men laet ontbieden

,

Een yder'feyt, H et moet alfoo gefchieden

,

De wij ftefelfs zijn buyten alleraet,
Het gift, alreets tot aen het hert gekomen

,

Heeftoock het breyn ten vollen ingenomen

,

boo dat de doot als voor de deure ftaet.

O droeve ftemi en onverwachte reden'
O harde ftoot ontrent mijn teere leden

!

O felle flagh
; ó vreemt en drcevigh ftuck

!

Moet ick alreets teraerden neder-dalen

,

En aen de poel van 't fwarte water dwalen ?

Dat is voorwaer een deerlickongeluck.
Ick ben een maeght van Keyferlicken bloede

,

Van lichaem l'chfKjn, en hooge van gcmoedc

,

lek ben een roos alsm haer eerfte glans

,

Daer zijn in \ rijck wel honderrjonge Vorftcri

,

Die na mijn jeught en fchoone leden dorften

,

En hulde doen aen defen maeghde-krans.
Maer onder al foo wort 'er een gevonden
Die heeftaen my lijn edel hertgebonden

,

Die heeft aen my lijn echte trou verpantj
Ick wederom, ick heb mijn teere finnen

,

Door trouwen dicnft oock laten overwinnen

,

En voel met hem,gelijcken minne-brant.
Wat fal den helt, wat fal hem overkomen

,

Alsmy de doodt fal hebben wech-genomen

,

h n in het graffoo vinnigh neêr-gcdruckt ?

Wat fal de Prins, wat fal hy Hoch bedrijven ?

Hy fal gewis niet in het leven blijven

,

Als ick van hem fal wefen afgcruckt.

O felle doot hoe ras zijn uwe gangen •'

Hoe rau, en hart, hoe droevigh uwe prangen ,

Voor die met luft noch in de werck leeft

!

Waer toe komt ghy eenjonge maeght verraflen,

Die vreught en fpel al beter foudc paften

,

Als't bitter fogh dat ghy te drincken geeft ?

Ey lieve gaet en vocght u tot de mcrifchen

Die om het graf van ganifcher herten wcnfehen

,



MAEGHDE-KLAC HTEJN.
Ofuyt verdriet ofom haer ouden dagh I

Daer Talmen u als met een groot verlangen

,

Daer falmen u met enckel vreughtontfangen

Juyft als een menfch fij n befte vrienden plagh.

Ontrent dejeught en in de gulde zalen

Daer konje n iet als groeten ondanck halen ,

Want liet men fchrickt daervan u blooten naem ;

Ghy fult hier na my beter mogen voegen

,

Als my dit lijfderimpcls fiiUen ploegen

,

Dan ben ick eeril tot uwen roof bequaem.

Woud ghy alrcetsin defcn boefcm fchieten

,

Die eerll iijn deel op aerden moet genieten ?

Die eerft begint te treden in de \ reught ?

Ey laec my doch, eerghy my komt genaken

,

Ey laet my doch de werelt eenmael fmaken

,

En pluckt niet afde knop van mijnejeught-

Ghy hadt miflchien gelijckom my te quellen

,

Om leet tedoen , en in het graf te vellen

,

Had ick gedaen dat maeghden niet en voeghc

,

Had ick gejaeght, gekaetft, gebolt, gereden

,

.Ofaen den dansverhitmijnteere leden,

L n dat ick fterf, ick ware vergenoeght.

Maer nu ick heb dejeught van mijne dagen

Niet af-geflonft, niet in den wintgeflagen ,

Niet buyten recht oftegen aert gebruyckr >

Waerom fal ick geen langer tijt verwerven ?

Waerom fal ick lbo veerdigh moeten fterven

Eer fchier ter deegh mijn bloemtjen fich ontluyckt ?

Ick heb gedaén gelijck de maeghden plegen >

Totjacht ofpecrt en was ick noy t genegen ,

Maer tot een ftil enjufFerlick bedrijf:

Noyt menfch en fagh dat ick in bollen dwaeldc

,

Mijn fpel en kift dat was een teere naelde.

Hoekom ick dan foo veerdighom het lijf?

Ey heve doodt wilt onfer doch ontfermen

,

p.n hoort mijn liefs en mijn ellendigh kermen

,

Want dit verdriet is onder ons gemeen 3

Indienje my herleven wilt vergonnen ,
'

Ghy hebt in my eenjonge Prins gewonnen 5

Maer doodtje my ghy doodt 'ertwee in een.

Doch wat ick roep, de doodt is fonder ooren

,

Sy wil oock 1 elfgeen Maeghde-klachten hooren

,

Sy vyert noch jonck, noch fchoon, noch edel vleys.

Ickvoeloch arm! mijn gantfche lijf verftijven

,

lek vt)el het gif totm mijn herte drijven

,

Mijn bange ziel bereyt haer tot de reys.

De doodt en paft op geen gekroonde koppen

,

Sy komt foo wel aen hooge torens kloppen

,

Als aen een hut van ftroo of rijs gebreyt.

Sy komt foo wel de foetejeught beftrijden

,

Als die het leet van oude dagen lijden

,

Het fpoock is blint, 't en kent geen onderfchey t.

Wat is een menfch, enaliljnmoedigh wefen ?

Wat is een kroon van yder een geprefen ?

Wat is dejeught, die ons foo luftigh fchijnt ?

Eylaes een damp gedreven van de winden

,

Die mctter haeft niet meer en is te vinden

,

Eylaes ! een bloem die in der haeft verdwijnt.

.Wie kan op Itaet ofadel (ïch verlaten ?

Wie kan ofgoet, offchoone leden baten ?

Wie kan fijnjeught bevryden van den doodt ?

Ick heb het al na vollen eyfch befeten

,

En niet-te min foo legh ick hier verbeten

,

lek ben , och arm ! in mijnen leften noot.

Wat magh een menfch van trots en hooghmoet fwellen?

Een naelde-prick die kan hem neder-vellen j

En al fijn pracht doen zygen in het graf;

Daer zijn wel eer daer zijnderomgekomen
Die maer een hayr en hadden in-genomen ,

Och vrienden, fietl wy zijn maer enckel kaf. •

Maer ick befwijck, ick kan met langer fprekemfj C;

Och ! mijn geficht begint alrce te breken

,

Komt treet wat toe, mijn trooft en weerdeTiknt j

Komt. lieve, komt, en wil mijn oogen luyckcn »

i

Laet my u dienft noch defe mael gebruycken > -^

't Is voor het left dat ghy my heden dient, i - :'

Maer wilt voor al aen u bedroefde wangen

,

Den leften kus van uwebruyt ontfangen

,

Als tot eenloon van al u langh gequel

:

U mont die fal in dit ellendigh groeten

Mijn droeve ziel op haer vertreck gemoeten

,

Ach! ach: ick fterf, ghy vaert voor eeuw igh wel.

K L A E G HL I E D T
Van eert longe dochter , t'huren onfchult met een UJiérlijciv

rugh-Jprake bekladt.

Stemme : Oui we fuut , ö'c-

Of, Cifcs mertcls , &c.

HOe bangh is rtiy^ ó lieve God I

Wat droef hey t komt mijn hert beftoken I

Ick ben geworden yders fpot

,

Mijn goede naem die is gebroken

,

Dat ick eens hiet ijiij n befte fchat

Wort nu een gecx- maer door de ftadt.

2. Wanneer ick aen de deureftae.

Ofover ftrate koom getreden

,

Men wijft my fchier met vingersnae.

En ick en wift noy t eens de reden -,

Maer gifter heb ick eerft verftaen

Waerom my fmaet wert aengedaen-,

3. Daer wort gemompeltover-al

Dat ick mijneer heb laten rooven

,

En fietl het fchend igh ongeval

Dat wil men over-al gelooven

,

Het fchijnt men weet het gantfch befcheyt *

En 't wort 'er klaerlijck by gefeyt.

4,. O valfche tongen, vol fenijn,

Waer uyt hebt ghy dit gifgefogen

,

't Is fonder daet,en fonder fchijn

,

Al wat op my is uytgelpogen

,

O klappers wie ghy wtfen meught

Ghy fchent den glans van mijnejeught

y . Eylaes ! wat is eenjonge maeght

Als fy gegeefilelt van de tongen

,

Wort door een boofen klapgeplaeght

,

En in haer goeden naem befprongen ?

Al ishaereerenietgerooft,

Noch wort het quaetfte wel gelooft.

6. Maerghy, óGod, die'taldoorfiet,

Die hert en nieren komt door-gronden

,

Ghy weet dat noy t en is gefchiet

Al wat de vuyle lafter-monderi

Gaen ftroyen door het gantfche lant,

Tot nadeel van mijn befte pant.

7. Ghy weet dat ick ontfchuldigh ben j

En noy t de fchennis heb bedreven:

Ghy weet dat ick geen man en ken

Dien ick mijn eer heb wcgh gegeven

:

Ghy weet dat ick een reynen fchoot

Beware voor mijn bed-genoot.

V a 8. Geef
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8. Gccfchtgeiijckeendageraet

Mijn onfchuk lich mach openbaren ,

En dat mijn levtfn:mpf'er dact

Mijneerbflcr hertc mach verklaren i

Op' t^'^rtick censterrcchrerrijc

"VanJi^andemochtezijnbcvrijr.

i!5:lckKiIrerwi|l in droeve pijn

Tot u, mijn God, geduerighichreycn:

lek falidcR HeeVe llille zijn j

Want fijnen trooft wilickTerbeyen:

Het ancker vaneen reyn gemoet

,

Is rtaegh (niaer hier ten hooghilen) goet.

10. Dochfooghydesalniet-te-min

Mijn ziel door fchande wilt beproeven >

Soo ftoi;cmy dijncn z^enm

,

En laètuij' niet te leer bedroeven

:

Maerftijftmijnhertemetgedult,

Dat fck mach lijden fonder Ichult.

1 1

.

lek weet hier namacls komt een tijt,

Dan liVltghv, Heer, eens rechter wei'èn r

En niet de tongh vol wrange fpijt

,

Die tegensmy nu is gcrefen -,

Dan fal het komen aen den dagh

Al wat 'er oyt in 't duyfter lagh.

1 2

.

Maer ghy vergeeft 't hem die het doet

,

E n geeft hem voortaen beter finnen

,

En, ioo ick hier nu lijden moet

,

Soolaetmynamaelstroofl: gewinnen i

Dit hoop ick, Heer, dit ftel ick vaft

,

fndaerop draeghickdefen laft.

MAEGDE-GESANGH,
Voor een jongt doduer noch vrj/ in hare genegentheden.

Op de wijfe : Les mariniers n'-tiloren: qtt'uri beanjour.

El op mijn ziel bereyt u tot het werck

,

Lact u gepèys eens van der aerden rijfen

,

'tlsnutertijtmijn witenoogh-gemerck

Godtin den Geeft en doorgefangh te prijfen.

Voor alle dinghfcowil ick in ootmoet

U, grooteGodr, van gantfcher herten dancken,

Dat ghy mijn eer tot heden hebt behoec

Van hft en kift, van alle quade rancken.

lek ben een maeght ( t is u , ó Heer , bekent)

Die noy t een boefte roof en ben gevallen.

Mijn teere jeught is fris en ongefchent

,

En niet gencyght tot ongcregelt mallen.

(J reyne Geeft , die vuyle tochten haet

,

Slaet doch een oogh op mijne teerejaren

,

Ick gae te werck alleen op uwen raet

,

Wilt mijn Iwack vleefch in uwe kracht bewaren.

En laet niet toe dat ick door geyl cieraet

,

Sou hinder doen , en voor de werelt proncken

,

Ofdat ick mocht door eenigh los gelaet

.

In eenigh mcnfch ontftcken hcete voncken.

Geef liever, Heer, dat ick mijn friflchejeught

Tot mijnen trooft inwendigh mach vercieren

,

En dat mijn glans gerefen uyt de dcught

,

Mocht zijn een fpoor voor allejonge dieren.

Ick ben een roos (Mc eerft hacr knoop ontluyckt

,

Die eerft begint eenjeughdigh blat te toonen ,

Totgeyle luftcnwasicknoytmisbruyckt

,

Omt'zijner tijt een cerbaer hooft te kioonen.

Al , die ick eer en liefde fchuldigh ben ,

Zijn vaft gellnt my fpocdigh uyt te geven

;

Maer ick, die noch de werck niet en ken

,

W:

Ben onbewuft hoé ick behoor te leven.

N u , Heer , ghy weet den gront van mijn gemoet

,

^ Ghy kent den loop van^alle mijn gedachten.

Al wdtghy wérckt ïs uytermaten goet

,

i Ick wil alleen op uwen zegen wachten.

-> Soo 't u bevalt, dat ick fal echte vrou

En by gevolgh dat rek flil moeder hieten

,

^ Neyghtmijngemoettotonbevlccktetrou

,

En laet my daer u loeten trooft genieren.

Lact al die zijn de leyders mijnerjeught

Met wijs bcraet op mijne faken letten -,

Leert mijn gemoet fich gronden op de deught

,

En niet zijn trOóft op loffe dingen fetten.

Befchecrtmy doch een lieven bed-genoot

,

Die voor my gae in dijnereyne wegen

,

My tot^en troofttot in de bleeke doot

,

En ftelt ons vaft voor£euwigh dijnen zegen.

t^S A M E N-S P R A E C K
Titfchen den Gcejlehchn Bruydegom, endesfelfsBruydt^"

Te weten

Den Heere Chriftus , en fijn Kercke.

Stemme : AtmtriUimiabelia.

I

Chrifim. .

*~r^ Ortel-duyfje mijn beminde

,

-*- Die van alle kant gejaeght

Vlucht als een hinde

}

Doch, foo ickdickmael vinde

,

U hefre knaeght

Oock wel geheele nachten

;

Ey matight uwe klachten

,

Dat u geen druck ofwan-hoop en verflinde

,

(def.

Tortelduyfje, Tortelduyfje, Tortelduyfjemijnbcrain-

De Kercke.

2

.

Eenigh Troofter aller zielen,

Doot en hel met al haer macht
Zijn op mijn hielen.

En willenmy vernielen
.

•

Hebt doch eens acht

üp al mijn droevigh kermen

,

En wilt my doch befchermen

Voor al dieom mijn fwacke leden krielen , (zielen.

Eenigh Troofter,eenigh Troofter,cenighTroofter aller

Chrtftm.

3. DochterZions mijn verkoren,

Druck, en pijn, en fwarte nijt

Die u verftoren

,

Sijn voor u nutte fporen

Hier in der tijt:

Maer wacht hier namaelsfegen

,

Want die is u verkregen.

'

Die ick oyt koos en gingen noyt verloren, (koren.

Dochter Zions,dochter Zions, dochter Ziens mijn ver-

Dc Kercke.

4. Opper-hoederuwerkercken,

Ach 1 hetvlcysisaltebknt,

't En kan niet mereken

U wonderbare wercken

,

'tisonbefint,

En doet my dickmael dwalen

Gantfch buyten uwe palen :

Ghy daerom wilt mijn fwacke ziel verftercken , (ken.

Opper-hoeder,Opper-hoeder,Opper-hoederuwerKer-
CbrtpiS.
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Chrijiui.

5. Suhamitemijnvriendinnej

Al maeckt het u lijden droef

,

Weeft koel van finne >

\ Is uyt oprechte minne

Dat icku proef:

Geen krachten van der hellen,

Geen doot en kan u quellen.

Ghy zijt mijn erfoock van den aenbcginne

,

Tortel-duyfjejdochterZionSjSunamitemijnvriendinne.

Be Kercke.

6. Ziel-verlofler mijn verlangen,

lek ben langh des werelts fat.

Detranen hangen

Staegh op mijn droeve wangen

!

Achjfiltighnat!

Wanneer fal 't doch eens wefen
Darick, vandruck genefen,

Mijn God, mijn Heyl, mijn Schepper falomvangen

,

EenighTroofter, Opper-hoeder , Ziel-verloflèr mijn

verlangen ?

Stemme:

Silvie, Silvie, redonne tnoj U vit.

O Ophie , Sophie

,

^ Als ick u maeraenfie

,

Soo rijft ftracx in my een nieuwejeught

,

Soo dat mij n bly gemoer dan fwemt als in de vreught

,

U foet wefen

,

Vanmygeprefen,
Geeft yet dat geen menfch begrijpen kan >

Wantu geficht alleen dat maeckteen vrohck man.

i. Beminde, beminde

,

Die ick foo geeftigh vinde

,

Laet u oogh en honigh-foeten mont

,

Die ick van overlangh foofchoon en luftigh vont

,

Op my dalen j

En doorftralen

Dit mijn dofen nederflachtigh hert

,

Dat uyt een volle gunft utoe-ge-eygent wcrt.

3. U Reden , u zeden

,

U wel-gemaeckte leden

,

Die zijn my ten vollen nu bekent >

WelGodinne,
Ick beminne

Uwe deught, en fegh uyt 's hcrtfen gront

Datghy geen trouwer vrient op aerden hebben kondt.

K L A C H T E

Van de

VYF DWASE MAEGHDEN,
Vermeit in 't 2f Cap, van den Euangeltjl Mattheus.

Stemme : O nuicljaloufe nuicl.

TJ" Ebt gyoyr eenig menfch voor defen hooren klagen
-*- -^ Vanonheyl, quaetbeleyt, ofander ongeval?

Komt hoorttcdc'crtijt vanonfen druck gewagen,
Want die gaet *onder hoogh, en verre bov en al.

Wy waren ondereen rien uyr-gelefen maeghden,
In Zions hooge zael te famen op-gevoet

,

En, mits wy aen het hof inonfejeughr behaeghden

,

Soo werden wy geleert, gelijck men nnckheyt doet.

De groote Bruydegom de Koningh a lier njcken

,

Die had ons over langh genoot tot fijne feeft

,

3:^

Sijn raet was geenen tijdt te laten overftri/ckerij

Maerftaeghbereyt te zijn met onvermoeyden geeft.

Oock gaf hy dit bevel, dat wy met rcyne lampen
Van oly wel verfien hem tegen fouden gacn

,

Hy wou een helder lichr, en geen onguere dampen

,

Vermits geen vuylenbrant voor hem enkanbeftacn.
Hy ftelde geenen dagh wanneer hy fcude komen

,

Maer dat hy komen fou dat hadd' hy vaft pcfer j

Hy riep dat alle rijdt ons d iende waer-genonVen

,

En dat op ons beroep ren naeuften dient gelee
De vijf uyt ons getal die hebben defe reden

Tot in hetdiepfte mcrgli van hare ziel ged ,^,'ckti

Sy paften op haer licht, met onvermoeyde leucn

,

En dat heeft nader-handt haer wonder v.'el geluckci

Wy vijvelijckewcl begaven onfe finnen

Totdwaesheyt,tot gemack, tot alle derrei fpel

,

Wy heren onfcn geeft door luften overwinnen

,

En dat gafnader-handt ons wonder droefgequel.
Wy riepen even-ftaegh dat voor ons licht te forgen

NietaltenoodighwAS, of immer noch te vroegh,

Wy raemden tot het werk geftaegeen nieuwen morgert,

En hadden ((00 het fcheenj geduer igh tijts genoifgh.

De Bruydegom die fcheen van onfe kuft geweken

,

Hy quam niet tot het feeftof in zijn machtigh rijck.

Dies zijnder onderwijl veel dagen oyerftreken

,

En fiet I een fware flaep bevingh ons al gelijck
j

Maer in den middernacht, doen alle dierea fliepen

,

Soo wert 'er een gedruys door al de lucht verfpreyt

,

Daer rees een groot gewoel , des Konings boden riepen

,

De Bruydegom genaeckt,een yder zy bereyr.

Hier door heeft ons de flaep van flonden aen verlaten

,

En y der gaf haer op, en fnelde na de rey s j

De vij ve waren wijs , en namen hare vaten

Geciert met helder licht en oly na den eys.

En doorliet fnel geroep in haeften op-gerefen

,

Verfchencn op het feeft met over-fchoonen glans

,

Sy toonden al gelijckecn bly en vlytigh weien ,

En hadden om het hooft een groenen maegden-krans.

Wy vij ve van gelijck, om mede wat te fchijnen

,

Gebruyckenbloem-gewas eneven maeghde-kruyt j

Maer fiet ons flicker-licht dat gingterftont verdwijnen.

Ons luyfter heeft gedaen, ons lampen gingen uyt.

Daer riepen wy meternft: O lieve fpeel-genooten

Geeft ons doch eenigh deel van dat u lampen voet

;

Maer ftrax wert ons geley t:Wy mochten ons ontblootCn
Van dat door hellen glants ons luyfter geven moet.

Gaethever in de ftadr, gaet u behoeften kcopen

,

Om ons niet nevens u te ftellen in gebreck

;

Maer t'wijlwy na de marcktof in de winckels looperi

,

Soo komt de bruydegom en gaet in fijn verrreck.

De maeghden met het hcht die op haer faecken paften,

Sijn met een groote vreught ter bruyloft ingegaan

,

Sijn in de gulde zael ontfangen by de gaftcn

,

En ftracks wert achter haer de deure toe-gedaen.

Wy, na dit was gebeurt, ten leften aengekomen

,

Gaen kloppen aen de deur, en riepen met verdriet;

Maer hebben uytte vreught een droeve ftem vernomen

,

Vertreckt wie datje zijt, want ick en ken u niet.

Achlach! geen menfchen tong is machtig uyt te druckcn
Wat voor een bitter leet doen rees in onïe ziel,

Wat voor een diepe fmert ons finnen quam verruckert,

Soo haeft het drcevigh woorr ons op het herte viel.

Wy ftonden van den fchrick aen alle kant bevangen

,

Ons geeft die was geftelt als in den leften ncoï

,

Ennaheteerftewee, al weder nieuwe prangen,

Eylaes i ons rainfte lit dat voelt een ftage doot.

V ^ M\\
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Ach ! van cknbruydcgom te werden afgetogen

Dat is het hooghfte leet dat iemant dencken kan

,

Te feggcn hoe het wroeght is buyten ons vermogen

,

Ons ziele die verdwijnt,ons hcrte fmelt 'er van.

Macr fchoon \vy alle ftaen met tranen overgoten , ,

En dac het droef'geval ons in het hcrte fnijc

,

De deure niet te min de deure blijft gefloten

,

En dat (ó fwaer verdriet
:

) en dat vooralle tijt.

De deure van een maeght (gelijck \vy eertijtsfagen

In onfe foete jeught) dic fluy t oock wonder vafl: -,

Maer door een Ibct gevley ofdoor een bitter klagen

,

Ontk-eckrfe menighmacl voor haren droeven gaft

:

Sy metten verfche roos of edel kruytbefteken

,

üfmet het foer gcluy t van fnaren-fpel vereert

,

Hee ft d ickmael (fonder kracht) haer open laten breken

,

En al het voorigh leet in blijtfchap omgekeert.

Maer dcfe flale deur en lact haer niet bewegen

,

Schoon iemant op de luyt ofop fijn bociem flaet

}

Hetismet haer eylaesl voor eeuwighfoo gelegen

,

Dat zy met diamant wel hart verfegelt flaet.

Dus ofwy nu ter tijt haer flot en grendels vleyen

,

Ofdat een flaegh gebedt haer onfe zielen biet

,

Ofdat wy dagen langh veel droeve tranen fchreyen

,

Haer poflen zijn metael, en die en hooren niet.

Wie kan het groot verlies, wie kan het recht bemercken

Als die het even felfs in fijnen boefem voelt ?

Die weet alleen, die weet hoe fijn gedachten wercken

,

En hoe fijn bange ziclgeduerighleytenwoek.

Ach eeuwigh is eylaes ! een lenghte fonder palen

,

Een ruymte noy t gevat by geeft ofgeeftigh man

.

Een diepte fonder gront,daerin de finnen dwalen

,

Een hooghte die geenoogh ten eyndefien en kan.

En fiec I dit bitter leet is over ons gekomen

,

Vermits wy fonder vrucht verflonftcn onfejeught

,

Och! och! de nutte tijt by ons niet waergenomen

Stelt ons gantfch buy ten hoop van alle foete vreught.

De tijt wert veel geacht een van de flechtfte dingen

,

Wort menighmael gefpilt met iet men weet niet wat.

Ey let eens hoe het volck haer tijt plaghom te bringen,

En die is evenwel een onbegrepen fchat.

Men vin t 'er over al die hare befte dagen

Verquiften in den wijn, in luft, en ydel fpel

,

Sy fchijnen haren tijt met manden uy t te dragen

,

En liet ! dit brenght de zielm wonder droefgequel.

Want als het vluchtigh ding is cenmael wcgh geloopen,

Soo keert het nimmermeer tot die het eens vergat

,

Men kan geen oogen-blick om duyient ponden koopcn,

] a niet om al het gout dat oy t een Vorft befat.

O tijt, verloren tijt ! waert ghy weerom te krijgen

,

Waert ghy eens op een nieu te brengen aen den daghl

Wy wouden met de ziel als in den hemel ftijgen

,

En lijden in het vleefch al wat men lijden magh.

Maer 't is om niet gefucht, ons klagen is verloren

,

Al wat ons nu gebeurt en kan niet anders zijn :

Nu waer 't ons hoogfle wenfch om noyt te zijn geboren,

M:\er wenfchen fonder hoop dat is de meeftc pijn.

Gcluckigh is de menfch geluckigh hoven nhaten

Die Godt hier fijnen tijt noch op der acrden geeft

;

Gehruyckt dat hoog geluk,gebruyckt het t'uwer baten

,

Ghy die noch adem blaeft, en in de werelt leeft.

Gebruyckt het naden cyfch, want uwe korte dagen

Dic maken grooten fpoct, en doen een fnellen gangh

;

Gaet vafl in dit geval, men dient hier niet te wagen

,

Het lijden is te fwaer, en eeuwigh is te langh.

L A (J tl 1 t IN. «

TREUR-LIEDT
Uytden fi. Pfalm.

Stemme: Qtiitonsccfafiheuxpoint d'honnetir.

1 . 1^ Oet my genade , Heve Godt

,

^-^ N a dyne gunft en njcken zegen,

lek heb gebroken u gebodt

,

En dacrom groot verdriet gekregen

:

Maeckt, Heere , my Van fonden vry

,

En leyt my naer u reyne wegen.

2. Mijn fondewroegtmy aen de ziel.

En flaegh foo voel ick mijn gebreken

Dies is 'et dat ick nederkniel

,

En ken my weert te zijn verfteken >

Want van Uj Heer , En uwe leer

Ben ick gantfch leelick afgeweken.

3

.

Ick ben eylaes uyt fondigh faet

,

En van een fwacke vrou gebooren

,

Diesfïelt mijn hert na enckel quact

,

tn fonder u ben ick vcrlooren j

O! heek mijn fmert En waft mijnhert-

Soo fal ick zijn dijn uytverkooren.

4. Laetmy genieten uwe vreught,

Soo fal mijn ziel van druck ontwaken

,

Laet my kift vinden in de deught

,

Soo fal ickuwe gunft genaken

:

Soo fal ick , Heer , U lof en eer

Door al de werelt kondigh maken.

Tiveede DeeL

^ . O Godt 1 went doch u aengeficht

Van mij n gebreck en fware fonden

,

En ftort in my dijn hcyligh licht

,

Soo falick fuyver zijn bevonden >

Soo fal mijn geeft Zijnonbevrecft

Tot u te naken t'aller ftonden.

6. Komt fchept in my een nieu gcmoct.
En ftiert my tot een beter leven

,

Opdat mijn geeft, door welighbloec.

N iet meer tot luft en zy gedreven

;

Verftootmyniet In dit verdriet,

Maer wilt my trooften fegen geven.

7

.

Dan fal ick die u tegen ftaen

U reyn verbont en wetten leeren

,

Op datfe beter wegen gacn

,

En fich in ware daet bekecren :

Dit fchuldigh bloet Doch vanmy doet

,

Soo fal mijn tongh u naem vereeren.

8. Ontfluyt mijn roont en mijnen geeft.

Op dat u lofdaeruyt mach rijfen -,

Het offer-werckvan eenigh beeft

En kan u, God, geen eer bewijfcn

;

Een droefgemoet Dat boete doet

Dien offer fuk ghy noyt mifprijfen.

9. Doet Sion deught, ó lieve Godt

,

Na dijne gunft feer goedertieren

,

Dan fal men eerft naer u gebodt

Met offer uwen autaer eieren

,

Dan fal men, Heer , Tot uwer eer

Gaen flachtcn 't puyck van rey ne dieren.

KLAEGH-
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V'

KLAEGH-GESANGH
uyt den 1 30 Pfalni.

Stemme : O faux amant '. o languc tmnteurejfe l

Yt 'c innigh diep van mijn benoude finnen

Moet ick tot u mijn klachte nu beginnen

,

O God.diemybehoet;
Aenhoort mijn ftem,aenhoort mijn droef gebed

,

En naer u gunft op mijne reden let

,

O trooft van mijn gemoet.

Wilt ghy, o Heer, ons Ibnden overmercken

,

En 't ooge flaen op onfe boofe wercken

,

En dat na rechten eys

,

Wiefal voor u, o ftrengen Rechter, ftaen?

Wie fal het oogh ten hemel mogen flaen ?

Voorwaer geen levend' vleys;

Maer ghy en zijt niet veerdigh om te wreken

,

En laet ons noy t u foete gunft ontbreken

,

Nadien ghy haeft vergeeft

:

Ghy groote God, zijt vriendelijck en foet

,

Soo dat te recht u eer en hulde doet

,

Al wat op aerdcn leeft.

U wil ick, Heer, u wil ick gaen verwachten

,

Met al mijn hert, met alle mijn gedachten,

Op u ben ick gegront :

U woort vol trou is dat mijn ziele voed;

En dat my trooft in alle tegenfpoet

,

Dat is u heyligh bont.

Gelijck een menfch, verbonden om te waken

,

Plach na het licht te hijgen en te haken

,

Gantfch moede van den nacht,

't Is even foo dat mijn verflagen hert

Tot u geftaegh, tot u gedreven wert

.

En op u komfte wacht.

Wilt Ifl-aël, wilt op den Hecrebouwen.
Wilt op fijn woort ten vollen u betrouwen

;

Want fijn genaed' is groot

:

Hy fal aen u, en aen u vruchtbaer zaet

,

Hy fal u zijn een rots een toe-verlaet

,

Oock in den hooghften noot.

ZIEL-SUCHT
Uyt den 41 Pfalm.

Stemme : ruis que de vivre fans aj/mer.

I. /^ Helijck een hert na 't water hijght
^-''^ Dat vloeyt uyt koele beeken

,

Wanneer het groote drooghte krijght

Door heeten brant ontfteken

,

Soo verlanght mijn bangh gemoet
Naer u, God , m ij n hooghfte goet.

2. Ach! wanneerfalmijndroevegeeft

Tot uwe woonplaets ftijgen

,

Daer ick mocht wefen onbevreeft

,

En uwen zegen krijgen 1

Daer ick God lal mogen fien

,

Heer wanneer fal dat gefchièn ?

3

.

De tranen die men rollen fiet

Op mijn bedroefde wangen

,

Dat is de (pij s die ick geniet

,

Inmijnbenout verlangen;

Mits men roept uyt enckel fpot

,

Segh ons nu vvaer is u Godt ?

4. My dunckt ick fmelt, wanneer ick peys

Dat ick u plagh te prij fen

,

En met veel hoopen elcke reys

U eeregingh bewijfen:

Och I mocht ick nu weder gaen

Daer ick 't voortijts heb gedaen.

5. Mijn ziel, waerom zijt ghy ontruft?

En ftilt u droeve finnen ?

G hy fult noch eens met herten lufl:

Des Heeren lof beginnen :

Hoopt, en fiet alleen op hem

,

Hy fal verhooren uwe ftem.

6. Eylaes mijn geeft is gantfch verm.oey t >

Heer dien wil ick u geven

,

Daer 't water der Jordane vloeyt

,

En Hcrmon ftaet verheven

,

Of daer Mifarzijn gehucht

Heeft gedreven in de lucht.

TTveede deel.

7. O Heer , u felle water-vloet

Q^am op mijn hooft te ruy fchen

,

Dies hoord' ick binnen mijn gemoet

,

D'een diept', op d'ander bruyfchen,

Heer, u flroom heeft my gequelt

,

Dat ick fchier ben neer gevelt.

8. Doch evenwel den gantfchen dach

Sie ick op u genade,

En oock des nachts, al wat ick mach

,

Bidick.alifletfpade;

Want ghy zijt mijns levens kracht

,

Daer op mijn gantfche ziele wacht.

j>. Ick fegh u , Godt mijn toeverlaet,

,
Waerom ben ick vergeten

Dat ick voor ieder die my haet

Ligh als geheel verbeten ?

Waerom moet ick treurigh gaen

,

Voor die my dus tegenftaen ?

10. My dunckt dat iemantmyvermoort.

Wanneer ick in mijn ooren

Soo menigh fel en fchamper woort

Moet van mijn vyant hooren j

Alshy roept, fegt ons, ó vrient >

Waer is de Godt die ghy foo dient ?

1 1. Mijn ziel waerom zijt ghy ontruft?

Ey ftilt u droeve finnen

,

Ghy fult noch eens met herten kift

,

Des Heeren lof beginnen

:

Hoopt en fiet alleen op hem

,

Hy fal hooren uwe ftem.

ZIEL-SUCHTi
Gepajl op het beogen en vullen van de Mtificfi

Stemme : Rofemont roaerje vliet , &c.

f^ RootfteGod, hooghfte Geeft,
^^ Wel te recht van mygevreeft.

Want ghy treckt mijn hert uyter-maten hoogh

,

Als ghy tot my neygt een gunftigh oogh

;

Soo dat mijn gemoet met een fnelle vlucht

Gaet ftijgen in de lucht

;

Maer foo ghy daer na my den geeft ter neder ruckt»

Word' ick als in het graf gedruckt.

HoUahou, dertelvleys,

Wat beroert ghy mijn gepeys ?

Waerom dus gewoelt? houd u doch geruft

,

Ick en leef niet meer nacr uwen luft

:

V 4 Ooctc
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Oock en flae ick niet onder u gcwelt

}

Schoon ghy by fter fwelt

,

Ghy moer hacll ter nccr,leght u daerom in het ftof

,

En fnijt u fnoode ranckcn of.

Hebt doch acht op defen dagh

Die geen menfch voorby en magh

;

Dan fal 's wcreks kloot bcyde zee en lant

,

Sraen door Godes macht in vollen brant

:

Doch wie in der njt ter deiight heeft gepooght.

Sal dan eerft zijn verhooghtj

Maer het nare diep fal in haeft het groufaem volck

Wegh-ruckcn in lijn laeghften kolck.

D A N C K^S E G G I N G E
Na het op-houden 'van een jlorm op Zee,

Stemme

:

Van den 1

1

6 Pfuliii. Ick heb den Heer lief, &c.

LAet ons tot God verheften ons gemoét

,

Laet onlen geeft in reyne vreught ontfpringen

,

Laet ons den Heer uyt gantfcher herten lingen

,

Vermits hy ons foo grooten gunfte doet.

De doot die had haer ftricken uyt gefet

,

En ons om-vat in hare droeve banden

,

Daer is geen kans om oit te mogen landen

,

Vermits de ftorm het varen ons belet.

AVy maeckten zey 1 en leyden 't om de zuy t

,

Het koeld' eerft faft,men deed' de zeylen gieten

,

Maer korts daer aen men hiet de ikngen fchieten

,

Want al het fwerck dat fach 'er grill igh uyt.

Ach ! wat een wint gerefen uyt de lucht

,

Quam op de zee met volle kaken blafen

,

Quam door het w andt e n in de touwen rafen

,

Soo dat het fchijnt dat aerd' en hemd fucht.

Waer heen men fagh, daer was het ongeval

,

De zee die fwol met wonder hooge baren j

De donder quam met blixem uytgevaren

,

En dichte by daer was een lager wal.

Geen fack of pack dat niet daer henen rolt

,

Want 't fchip dat moeft tot in den hemel ftijgen

,

En ftracx daer na tot in den afgront fijgen

,

Soo dat het volck als droncken fuy fe-bolt.

De lucht die ftont vcrmengelt met de zee

,

En mits de mift en bijfter harde winden

,

En was voor ons geen haven om te vinden

,

Geen hoop van lant , of van een goede ree.

De Ichipper felfs die ftaet geheel verbaeft j

De fticr-man dubt wat dienftigh is begonnen

,

De kuft die fuft en light geheel verwonnen

,

Vermits de zee foo fel en bijfter raeft.

Ghy doch, ó God, oock onder dit gewoel

,

Hebt ons gebedt ten hemel laten komen

,

Hebt aen den wint (Ijn krachten afgenomen

,

Enhebtgeftilt den omgeroerdcn poel.

Wy fien, ó Heer, u wonder hoogh beleyt

;

Want al wat oit te voren is gefchapen

Hoor u gebiedt, gehjck als trouwe knapen

:

U zy dan lof tot in der eeuwighey t.

SINNE-STRYT,
Opfeeckere "joor-geyallen gelegentheyt.

Nu wenfch ick om de doot, dan om te mogen leven

,

Och ick en kan mijn hert niet leggen foo ick wil.

Al wat ick heden lle dat doet mijn fmnen treuren

,

Al wat mijn ooghontfangt dat ismijnhertcn-weiifch.

Wie fagh 'er vreemder Ituck zijn leven oyt gebeuren?

Ick vocle binnen my gelijck een dubbel menfch.

Mijn geeft vecht tegen een, mijn vijfe finnen ftrijden

,

Ick prijfe dat ick fie, en 't is my groote luft ;

Maer fiet mijn eerfte vreught die wordt my bitter lijden»

En ick ben wederom ten vollen ongeruft.

Waerom m y dit gebeurt en heb ick niet te feggcn

,

Ghy weet 'et altemael die hert en nieren kent:

Ick wenfch dit ydel vleefch ten leften af te leggen

,

Ick voele dat my Godt een ander wefe n fent.

Nu gaet,mijn ziele, gaet en foeckt u vafter kiften

,

N u gaet: mijn ziele, gaet en tracht na beter vreught .'

Nu gaet, mijn ziele, gaet en laet u finnen ruften

,

N u gaet, mijn ziele, gaet en viert de ware deught.

Nu gaet, mijn ziele, gaet ^n laet u liefde branden

Ten goede van de Kerck die Godt op aerden bout

,

Ten dienfte van den Staet en onfe vrye Landen

,

En leert hoe dat de ziel met haren Schepper trout •

BEROU-GESANG.
Stemme : Unuis une Dame fi belle , &(.

A/f Yn ziel, wilt ghy noch langer dolen

,

^^^ En voeden u met enckel waen ?

Wat drift heeft u het hert geftolen

Om kromme wegen in te gaen ?

Verdwaelde finnen

,

Wilt eens beginnen

Te keeren na de rechte baen.

2. Ghy hebt gefien des werelts faken

,

En hoe het al daer henen glijt

,

En wat de jonckheyt plagh te maken

,

En wat een ydel hert vèrblijt

,

Verdwaelde finnen,

Wilt eens beginnen

Recht acht te flaen op uwen tijt.

3

.

Ghy fiet hoe ons dit ydel leven

Gelijck een fchijn daerhenen gaet,

En geen vernoegen weet te geven

,

En voor de doot en is geen raet

,

Verdwaelde finnen

,

Wilt eens beginnen

Te letten op een vafter ftaet.

4. In rijckdom is geen trooft te vinden

,

Daer op en ruft noy t reyn gemoet :

En d'eer is lichter als de winden

,

En luft en is maer bitter foet >

Verdwaelde finnen

,

Wilt eens beginnen

Te trachten naer een beter goet.

f. God kan alleen de ziel vernoegen

Van al dat is of komen fal -,

Mijn geeft wilt u daer henen voegen:

De werelt is maer ongeval.

Verdwaelde finnen

,

Wilt nu beginnen

Te noemen God u eenigh al.

H
Stemme : O nuicl , jalotife nuicl

!

Oe ben ick dus beroert? hoe werd ick dus gedreven?

Hoe woelt mijn droeve ziel in fo een ftaeg gefchil? KLAEGH
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K L A E G H - L 1 E D T
Eens bekeerden fóhdaers aen Godr, den Sone.

Stemme

:

Puts qne de vivre fins ajmei , é'c.

MYn ziel, o Heer, die is bedroeft

,

Om al mijff fware fonden

:

En fiec I detrooft die zy behoeft

Datzijnureyne wonden.

Het kruy t dat my genefen moet

Dat is alleen u heyligh bloet.

2. Schoon dat ick hier op aerdenftae,

Met grooten druck bevangen

,

Cf dat ick 't oogh ten hemel flae

,

Eli fucht met groot verlangen ,

.

Noch hier, noch daer en vind'ick iet

,

Dat oit kali heelen mijn verdriet.

5

.

Ghy zijt, o God, mijn toe-verlaet

En trooft by my verkoren

,

Ghy zijt het edel vrouwen zaet

,

Voor alle tijt geboren

,

Ghy, Heer,vertreet denflangenkop.

En treet 'er als vervvinner op.

4. Ick bid verftoot den fondaer niet

,

Die ftaegh en gantfche dagen

,

De grootheyt lijner feylen fiet

,

En ftaet 'er in verflagen

,

En ftaet benaut tot aen de ziel

,

Vermits ick foo geduerigh viel.

f. lek die wel eer vont groote fmaeck

,

In vreught te mogen plegen

,

Vind' nu in tranen mijn vermaeck

,

In tranen enckel zegen

:

Die zijn voor my ellendigh mcnfch

,

Die zijn my nu een herten wenfch.

6. Och 1 of mijn oogen t'aller ftont

Van tranen mochten leeken

,

En vloeyen op mijn droeve mont
Geljjck als ftage beeken j

Soo goot ick uy t een droevigh vocht

Soo langh ick immer weeneii mocht.

7. O I't wcenen is een groote vreught.

Het foetfte van het leven

,

Vry foeter als de domme jeught

,

Wel eer heeft konnen geven.

Wel aen dan weent, mijn droef geficht ,

Tot ons de ziele wert verlicht.

8. Als ick op heden God aenbadt.

En fagh mijn tranen vlieten

,

En fagh voor my het filtigh nat

Ter aerden neder fchieten

,

Ick nam het op met groot geluck

,

En als een vreught is mijnen druck.

5). Ick fprack,o God, mijnhooghftegoet,

Sie daer mijn offerhande.

De fucht van mijnbenaeut genioet,

Die ftel ick u te pande

:

Ick weet dat noit een treurigh hert

Van u in fmaet verftooten wert.

10. Mijndroevezieldieisdekerckj

Daer bid ick met verlangen

,

Mijn tranen-vloet, het ofFer-werck

,

Wilt die,oHeer,ontfangen:
Sy komen uy t een droeve borft

Die ftaegh naeruwen fcRen dorft.

N N. 37

1

1

. U bloet dat beter dingen fprèeckt

Als Abels hier te voren, n

Dat is het dat de tochten breeckt

Dieonfen geeft bekooren.

O Godes Soon vergunt my dat

,

En waft ons in dat fuyver nat.

12. Ick wil dan fingen t'uwer eer,

Ick wil mijn gantfche leden

,

Mijntongh, mijn pen, mijn finnen, Heer,
In uwen dicnft hefteden

,

Ick wil dan melden uwen lof,

Tot ick fal wefen nietigh ftof.

Ziel - opftijginge.

Stemme: Ohjcc} Ie flm doux.

r\ God , die zijt mijn wenfch

,

^-^ Hoort toch na mijn fondigh menfch

,

Die tot u doet mijn klachten

,

Heelt mijn bedroefde fmert,

En fchept in my een nieu hert.

En fuyvert mijn gedachten.

Soo wil ick t'aller tijt

,

Met vreught en ftage vlijt,

In u, Heer, t'uwer eer zijn verblijt

2

.

Geeft my doch dat ick magh

,

Oock van defen eygen dagh

,

Een recht berou gevoelen

:

Oock en gedoogh doch niet.

Dat ick in dit fwaer verdriet

Sal eeuwigh blijven woelen.

Soo wil ick t'aller tijt.

Met vreught en ftage vlijt

,

In u. Heer, t'uwer eer zijn verblijt.

3. Waft mijn bedroeft gemoet
In des Heeren fuyver bloet

,

£n laet mijn vorder leven

N iet zijn gelijck het plagh j

Opdat ick op heden magh
Mijn ziel u over-geven,

Soo wil ick t'aller tijt

,

Met vreught en ftage vlijt

,

In u, Heer, t'uwer eer zijn verblijf.

4. Maer leert my boven al,

Dat ick weet het recht getal

Van mijn korte dagen j

Op dat aen mijn gemoet
N u maer fiend' op 't hooghfte goet

Geen werelt magh behagen.

Soo wil ick t'aller tij t

,

Met vreught en ftage vlijt

,

In u, Heer, t'uwer eer zijn verblijt.

5. En als ghy defen romp,

( Ach ! niet als een aerden klomp
)

Ten leften fult ontbinden

,

Laet my dan in den doot

,

Laetmy indien hooghften noot

U Geeft den troofter vinden.

Soo fal ick t'aller tijt,

Met vreught en ftage vlijt

,

In u, Heer, t'uwer eer zijn verblijt.

Aert^
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Aertfche Ydelheydt.

Stemme : o ingrate beauté ?

T17" Aerom, ó dom gemoet j

^^ Kleeft ghy dus aen aerdtfche faken ?

Aen eer, of vreught, of goet ?

Die noyt een menfch, die iioyt een menfch geluckigh

Ey (lelt ten leften uwen luft (maken.

]n den Heer, in den Heer uwe rufl;,in den Heer uwe ruft.

2. Ach I eerenis maer wint,

Daer niet op en is te bouwen.

O ydelwerelts-kint.

En wilt toch noit,en wilt toch noit op haer betrouwé

:

Maer ftclt ten leften uwen luft

In den Heer, in den Heer uwe ruft, in den Heer uwc ruft.

3

.

De vreught is enckel fchijn

,

En fy kan maer weynigh dueren :

Haer eynd' is wifle pijn

,

En niet een menfch vint herten wenfch in defe kueren.

Dus ftelt ten leften uwen luft

In den Heer,in den Heeruwe ruft, in den Heer uwe ruft.

4. Het goet befwaert den geeft

,

En is volbenaude forgcn

,

Wie veel heeft is bevreeft

,

En al de nacht, ishem oiifacht tor aen den morgen.

Stelt dan ten liften uwen luft

In den Heer,in den Heer uwe ruft, inden Heeruwe ruft.

Ecrfte Nieuw -Jaers Gefangh.

Op dcwijfe : S»phie , Sophie , aU uk.u mdcr , &c.

^^ Jaren , ó Jaren

!

^^ Vry fnelder dan de baren

,

Ghy leert ons, en gantfch het aertfche dal

,

Dat eens dit raachtigh werck ter neder ftorten fal.

Ghy laet uwe krachten

,

Op ons gedachten

,

Soo nederflacn, cock heden op den dach

,

Dat eens het ydel vleyfch, uyt ons verhuyfen mach.

2. De tijden, de tijden.

Die ftaegh als poften rijden

,

Zijn ons nut tot aen het diepft der ziel

,

Soo maer ons dom verftant , haer raedt in weerden hiel.

Wat zijnder menfchen

,

Die voor haer wenfchen

,

Oock hondert jaer , indien het wefen kon

,

En worden naeuw een dagh befchenen van de Son.

3

.

De rofen , de rofen

,

Die wonder aerdigh blofen

,

Als haer glants is in haer eerfte jeught

,

Die hebben evenwel maer flechrs een korte vreught,

Siet hondert Maeghden

,

Die eens bchaeghden.

Mijn ydel oogh ontrent haer eerfte tijt

,

Zijn al van nu af aen haer aerdigh waesjen quijt.

4. Getroude, getroude,

Die op uw' jonckhey t boude

,

Siet nu eens recht,wat ghy te voren waert

,

En leert den rechten gront van uwen broofen aert.
-

Het zijn de dagen,

Die u nu jagen

,

Soo tot de forgh, als ander fwacr verdriet

,

Dat hier ons domme jeught noyt recht te vooren fiet.

f. O Vader ló Vader I

En aller vreughden ader

,

Mijn Heer, mijn God, mijn trooft, en vaften gronr,

Die ons het nieuwe Jaer op heden hebt gejont

,

Sendt uv/cn fcgcn

,

Op onfe wegen

,

Op dat het Jaer , vernieut tcdcfertijt>

Ons en den ouden menfch, ten vollen make quijt.

Tweede Nieuw -Jaers Gefangh.

Op de wijd' : O nuicl , jaloiifc nutil , &(.

f^ Odt danck, het nieuwe Jaer is wederom begonnen

,

^-^ DeSon,die heden fchijntjdie brengt den eerfte dag,

Maer feg my nu.mijn ziel,wat feyl hebt ghy verwonnen?
Wat deel van uw' gemoedt is beter als het plagh ?

2
. Wat deugt heeft in uw' hert een beter plaets genome?
Waer in is uw' bedrijf de werelt afgegaen ?

Wat voorftel van den geeft is tot de daet gekomen

,

Terwijl het voorigh jaer fijn gangen heeft gedaen >

3 .'t Is waetjgy hebt gepoogt, veel dmgen uyt te wercken,

Die ghy in uw' gemoedt als feker had gefet v

Maer des al niet-te-min, na ick het kan bemercken

,

Zijt ghy al menighmael in uwen gangh belet.

4. De werelt en het vleefchjdie hebben vreemde grepen,
Die maken in den menfch al vry een hart gevecht,

Sy hebben groote macht een ziele wegh te flcpen

,

Oock die om wel te doen haer wegen heeft gerecht.

5

.

t'Sa, laet ons nu met ernft, ons hert eens gaen betreden,

Wy fien wat ons den geeft bywijlen overftort.

Ey lieve, doet een reys,oock door uw'diepfte leden

,

En let aen alle kant, war cns van binnen fchort.

6. Ontmoet u eenigh deel, dat over is gebleven ,

En eertijts uyt het vleefch, of uyt de werelt rees

,

Het dient met kracht verjaeght,en uyt te zijn gedreven.

Het is my nu een vvalgh wat ick te vooren prees.

7. Als yemant in een Stadt verraders heeft gevonden

,

Al vanght hy eenigh deel, noch is hy niet geruft.

Hy wil het gant fche rot aen ketens fien gebonden

,

En foo vv ort eerft fijn anghft ten leften uytgebluft.

8. Gaer, gact uw' innigh deel, en al uw' geeften fiften

,

F n maeckt dat ghy de deur voor alle tochten fluyc

Onf led ight u gemoedt van alle fnoode driften

,

Geen deugt en komt'er iujof 't quaet dat moet'er uyt.

p. Nu Godjmijrj hoogftegoer,dit heb ick voorgenomen,

En 't is dat mijn gemoedt met groot verlangen wacht.

Het is van uwen Geeft, en niet van my gekomen

,

Ghy brengt 'et tot de cjact, wat ick nu heb bedacht.

Derde Nieuw -Jaers Liedt.

Op de voys

,

O liftigh hof, o Vcinckcl vol gebreken, &c.

TT Et voorigh jaer , dat is al weder henen.
•*- ^ Het is gegaen , het is geheel verdwenen.

Hoe fnel loopt oock de tijt

!

Ons leven is gelijck een vluchtigh man.
Die nimmermeer in rufte wefen kan

,

Maer ftaegh re pofte rijt.

2

.

De menfch ontdeckt veel dingen op de wegen ,'

Hier is een Slot , en daer een rots gelegen

,

En elders vruchtbaer landt.

Hier groent een wout , en daer is 't enckel hey

,

En ginder volght een wel-begraefde wey

,

En ftrax een dorre ftrandt.

3

.

Maer als de menfch met afgemende leden

,

Komt tot een Dorp des avonts ingereden,
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Al wat hy fagh, een beeck, een wout, een boora

,

Het fchijnt hem al gelijck als enckel droom

,

Of ick en weet niet wat.

4, Maer heeft de man aen boomen, ofte fteenen

,

Gequeft fijn arm, of hooft, of fwacke beenen

,

Soo doet hy fijn beklagh.

Dat blijft hem by , dat voelt hy alderbeft.

Dat IS, cylaes I dat hem alleenlijck reft

,

Van al het groot beflagh.

^. In 't Jaer dat nu van ons is wegh genomen.
Zijn mijnen geeft veel faken voorgekomen

,

Van alderhande flagh.

In eenigh deel bevont mijn ziel vermaeck

,

Maer ick verloor van ftonden aen de fmaeck

,

Oock voor den naeften dagh.

6. Doch wat 'er quam , het was terftont verloren

,

Het beek vcrgingh,oock eer het was geboren

,

Soo ydel is de menfch.

Soo ydel is al wat ons overkoomt,

Soo 't geen men foeckt, als datmen bijfter fchroomt

Wat is ons herten wenfch ?

7. Maer is mijn hert met onbedachte fchreden.

Of uyt'et fpoor, of uyt de wegh gereden

,

Soo dat ick my vergreep.

Ach ! waer mij n geeft niet wel en heeft gegaen

,

Dat quelt mijn hert , en hanght my dapper aen

,

Siet daer een droeve neep.

8. Wel aen, mijn ziel, het Jacr dat gaet beginnen

,

t'Sa maeckt u op , als mee vernieude finnen

,

En met geftage vlijt.

Al het gewoel, en poogen van de menfch

,

En baert geen vreught, of luft, of herten wenfch

,

Al wel hefteden tij t.

Vierde Nieuw -Jaers Liedt.

't "^T leuw-Jaer is ons nu weder toegekomen

,

-*-^ Door Godes milde gun ft.

Dies wort mijn ziel met blijtfchap ingenomen

,

En drijft my tot dekunft.

Ickjongewoon, om fchier yetmeer te fchrijven.

Neem evenwel de pen

,

Die ick fchier niet en ken

,

Wie kan 'er ledigh blijven ?

2. Ick dancke God, uyt alle mijn gedachten.

Dat hy my heeftgefpaert.

Ick dancke God , uyt mijn geheele krachten

,

Dat hy my noch bewaert.

Ick roep hem aen , en bid hem , om genade

,

Dat hy van nu voortaen

,

Mijn ziel wil houden ftaen

,

Vry van helfche fchade.

3. De fond' is oudr , die wil ick laten fterven,

Wat oudt is moet vergaen.

Ick fal van God een nieuwen aert verwerven, .

Die ftaetmy beter aen.

, Dees' nieuwe tijt, die eyfcht oock nieuwe finnen.

il
Daer toe gae ick terftont

,

• En legh een v^aften gront

,

Om 't Jaer te beginnen.

4. Ghy die het al gewoon zijt nieuw* te maken

,

O Godes reyne Geeft I

Wilt tot mijn ziel met innigh vuurgenaken

,

Dat foeckickaldermeeft.

Ghy zijt mijn wenfch, ach kond' ick u bekomen i

I N G E N. 3'.

Geen tijdelijck gequel.

Geen pijne van der hel

,

En fal ick oyt fchroomen.

Vijfde Nieuw-Jaers aenfpraccktot deZiel

^

die defe vernieuwingh verwacht.

H Et nieuwe Jaer is nu gekomen

,

Soo langh heeft God ons hier gefpaert , :

;

Mij n ziel, wat hebt ghy nieus vernomen ?

Of houje noch dien ouden aert ?

Ach I wilt doch hier niet blijven woelen,
In'taertfchedal,

Hier zijn doch niet als vuyle poelen.

Vol ongeval,

i. Men fiet dat nu fchier alle menfchen

,

Genegen zijn tot nieuwe dracht.

Maer wat fy feggen, hopen, wenfchen ,

Wat wort 'er nieus in ons gewracht.

Ey foeckt geen fnuf van nieuwe kleeren

,

Als 't Hof nu draeght,

Maer laet u 't innigh nieu vereeren

,

Dat Godt behaeght.

3 . Wat baet ons 't nieuw uyt vreemde Landen ?

^ Of 't nieuw cieraet van ons gemaeckt ?

Wat baet het nieuw dat is voorhanden

,

Wanneer de foete tijdt genaeckt ?

Al 't nieu dat yemandt nieu kan hieten

,

Is enckel wint,

Ten zy wy 't rechte nieu genieten

,

Dat God bemint.

i^. Men hoort veel nieus aen alle zijden

,

Veel feltfaem nieus uyt Engelant,

Hier wil men vrede, ginder ftnjden.

Het gaet 'er vreemt aen alle kant.

Maer wat voor nieus komt ghy my feggen

Van uwen ftaet}

Laet ons dat nader overleggen

,

Inonfenraet.

f. Het nieuw daer na ons ftaet te trachten,

Dat is het nieu Jerufalem. _
Dat is het nieuw, dat wy verwachten.

Het befte nieu heeft God in hem.

O ghy , die 't al eens nieuw fal maken, ' -

Trecktonstotu,

Laet ons een nieuwen geeft genaken

,

En dat toch nu.

6, Tot u , ó Heer ! is 't datwy fucht^n,

Befit alleen ons gantfche ziel.

Dan fal ick niet ter werelt duchten

,

Schoon aerd' en Hemel nedervicl.

Laet ons voortaen niet meer beminnen
Ons ydel mal:

Maer woont in mijn verhieude finnen

,

Soo heb ick 't al.

NIEUW E-JAERS-LÏEDT>
Op het Jaer ons H e e r e n \ 6ff^ i

op de Jlemme van. Crideiat. ...
jV/f Yn ziel is opgetoogen

,

^^^ Mijn geeft is buyten my,
Mijn hert om hoogh gevloogen ?

Als van de werelt vry.

,:..,o.;-c

l.iDziA

Ah!



40 MAFGHDE-KLACHTEN.
Ah! watvoelick nu van binnen,

Wat een ongewoonc luft

,

O ! reynejeught,

En nieuwe vreught,

Ghy doorftraelt mijn gantfche finnen

:

WantinGodis'tdaticknifl:.

3 . lek heb my langh bekommert
Met al dees' vreemden tijdt

,

Daer lagh ick in beflommcrt

,

Al was'tmy dickmacl fpijt.

Ah ! al die op aerden leven

Zijn noyt vry van ongeval,

't Is maer verdriet

Dat men hier fiet.

Wat kan doch de werelt geven?

't Is maer onluft over al.

3. O welkom nieuwen zegen

,

Die in dit Nicuwe-jaer

Van nieuws nu is verkregen

,

Dat ick nu word' gewaer

:

Danck moet ick u God bewijfen j

Dat ghy, in dit jammerdal

,

My fondigh menfch
» Geeft herten-wenfch

;

Maer recht kan ick u niet prijfen

,

Eer ick by u wefen fal.

4,. Laet dan niet uyt te ftrecken

U w' kracht en rechterhandt

,

Om my van hier te trecken

Na 't ware vaderlandt -,

Daer is 't nieuw aen alle zijden,

Daer is 't nieuw' ] erulalem

,

En nieuwe luft

,

En ware ruft.

Ja geftaegh en nieuw verblijden;

Heer aenhoort doch mijn ftem.

5. Ick wenicligeen langer jaren

,

lek wenlch geen grooter eer

,

Ick wenfch van hier te varen ,-

En niet en wenfch ick meer

,

Als eens wegh te zijn genomen

,

En ick wenfch geen langer dagh >

Gcefc my de faeck

Daer icknahaeck,

En laet my ter plactfe komen
Daer ick u recht prijfen magh.

Gefangh op de Geboorte ónfes

Heylandts en Salighmakers ,;;,
- ;.,i\

T E S U C H R I 1^ IT^JI'P

Op de voysj
' : v

Fan Sen Lof-fangh Simi^n^^ .-ju/ _•! U

OP Sionsrcyne jeueht, \" '' 7''lf'^
Bedrijft nu ware v-reught. '-^ '

"''' ^^^^°^^

Terwijl ons is geboren

Het Kinc,M w^nderXinc,- i-W U 3 I t^

Daerm de ziele vint,
t rl r>

Dareertijts was Verloren. '

"
• ^^ '^

2. Hetwasdedroeffteftont,

Wanneer Gods heyligh bont

,

Door Adam wiert gefchonden.

-

Het was de blijd (Ie dagh

,

Die oyt de werelt fagh

,

Als Chriftus wiert gefondea

l . Hoc kond' het oyt gefchiéri

,

God in het vleefch te f:en

,

Had God niet uytvcrkorcn

,

Een uytgelefen Kerck

,

Als tot een wonder-werck

,

Die anders was verloren.

4. Als God is met den menfch,

Dat is den hooghften wenfch

Die yemant kan gewerden.

Nu fpreeckt dit heyligh pant

Tot al het gantfche lant

,

Gods liefde fal volherden.

G E S A N G H
Uyt den 4,2 Pfalm.

/^ Elijck een hart van herten hijght,

^^ Wanneer het is vermoeyt van vluchten

,

En begint te fuchten

,

Mits het vreefe krijght,

En wenfchtdan om een koele beeck

,

Soo ftijgh ick op, en met een rechten ftreeck

,

Gae ick tot u , ó Heer 1

U w' gunft doch tot my keer.

2

.

Mijn hert verlanght, mijn ziele dorft

,

' Uyt 't innigh diep van mijn gedachten

,

En geheele krachten

,

Na des levens Vorft.

Na ü , ó God ! rhijns herten wenfch

,

Ach I wanneerdoch fal ick ellendigh menfch

,

Voor u verfchijnen Heer ?

Uw' gunft doch totmy keer.

3. Mijn tranen vloeyen evenftaegh

,

En blijven op mijn droeve wangen

,

Als geduerigh hangen >

Omdatalledaegh
My wort gefey t, uyt enckel fpot

,

Siet, waer is nu fijn wijtberoemde God >

Maer ick gae tot u , Heer

,

U w' gunft doch tot my keer.

4. Ach I wat een dinck wort ick gewaer

,

Dat ick hier voormaels plagh te treden

,

Tot lof en gebeden

,

Met een groote fchaer,

Doen wy eens namen onfen gangh

,

En klommen op met vreught en bly gefangh

,

Tot uwen Tempel, Heer,

Uw' gunft doch totmy keer.

5. Mijn ziel, hoe zijt ghy dus ontruft.

En fucht geftaegh met volle leden

,

Als geheel t'onvreden

,

En gantfchfonderluft?

Ey laet eens af van dit geween

,

En ftelt uw' hoop op uw en God alleen ,

Wel aen foo doe ick , Heer

,

Uw' gunft doch tot my keer.

L I E D T.
Op de wijfc, VloridAfoo ha VPtfen Wdfhy^t.

"ITT El op, mijn ziel, ontwaeckt, ontwaeckt,
^^ Eerghy in dieper flaepgeraeckr:

Dit heb ick menighwerven,

Tot u gefcyt, met droeven fin

,

Maer ghy des niettemin

,

Enliet my niet verwerven.

Ghv



MAEGHDE-KLAGHTEN.
X. Ghy waert, ick weet niet waer verruckt

,

En 't fcheen het was u wel geluckt

;

Maerghy waert als befchoncken:

Uw geeft, die als verfoopen lagh

,

En was niet alfle plagh

,

Macr in een kuyl verfoncken.

3

.

Ach l 't is met u alfoo gcftelt

,

Als yemandt die in 't open velt

,

Een haes heeft na-geredcn i

En vindt daer na fijn befte paert,

Veel hondert Kroonen waert

,

Vermincktaen alle leden.

4. En als hy fijnen vanghbefiet,

En let met eenop fijn verdriet

.

Soo is hy gantfch verbolgen -,

Om dat hy, uy t eendommen geeft

,

Met foo een edel beeft

,

Een haes heeft willen volgen.

f. Een haes, die anders niet en heeft

,

Als flechts dat hem de faufi: geeft

,

Die voor hem is te maken

:

Het mager dier heefc dit gebreck

,

't Wil fuycker, wijn en fpcck

,

Al-eer het plagh te fmaken.

6. En ofmenfchoon al koften doet.

Het maeckt ons fwaer en drabbigh bleet j

Wanneer het wort gegeten.

O ziel ! een fchoon en raoedigh paert

,

Is beter dingen waert

,

Als foo te zijn verlieten.

7. Nu racd ick u, met alle vlijt.

Dat ghy doch let, na defen tijt

,

Wat jacht u dient verkoren.

Ey fiet, dat ghy niet Efau flacht

,

Die midts hy gingh terjacht

,

Den zegen heeft verloren,

KLAEGH-LIEDT,
Oj> *t virhuyfen en fcheyden vaneen foet gefelfchap.

f'\ Luftighhuys,ó fchoon gebouw,
^-^ Ghy wort gedreyght met fwaren rouw

,

'tistijdtdatghyumetfwart bedeckt,

Laet vry uw' fteenen

,

Geduerighweenen,

U luft vertreckt.

2. Uw' luft beftont hier in'tgemeeOï

Uyt foet gefelfchap onder een.

Dat tot Hemell'che vreu^ht fcheen als gemaeckt

,

Dat gaet tot fcheyden,

Sich nu bereyden

,

Siet wat u nacckt.

3. De foetfte die ghy voor u fiet.

De Nimphe die foo menigh liet

.

Met haer foete mont hier heeft gequeelt j

Die wil haer leven

,

1

Gaen overgeven,

Een die haer fteelt.

I'

4. Een, fegh ick, die haerherte wan,

Eenjongh, een fris, een vrolijck man

,

Die haer ziel behaeght, maer fegh, och arm

,

Wat kan 't u baten,

Ghy zijt verlaten,

Sy in den arm-
>'

5. Van die haer mint finght nu een liet,

f Dat maer en ftreckt tot u verdriet,

Mitsghy haer nu mift , en eenfacm ftact

,

£y laet u deuren

,

Gedüerigh treuren

,

Waer door fy gaet.
'

6. O bloemtjes,bloemtjes,edelkruyt i

Dat in den Hoffoo geeftigh fpruyt

,

Treurt nu fchoon ghy eerft foo luftigh waerti

U jeughdigh bloeyen

,

En geeftigh groeyen

,

Heeft geenen aert.

7. WelhoemaghdaneenvryeMaeghc,
N iet kiefen dien het haer behaeght ?

Ojac , 't is een eer te zijn getrout

,

Wel moetje varen.

Die mer haer paren

,

De werelt bout.

8. Wel als het immer wefen moet

,

O foetfte Nimphe, weeftgegroet.

En fchoon ghy nu fcheyt gantfch wel gefint

,

Laet uw' gedachten

,

Noch op hem wachten,

Die u bemint.

HERDERS-LIED T.

Fan den ouden Ddfnon aen de jonge GaUthe'e,

Op de Voys

:

Puifque de xivrefms aimer ,
&c.

f^ Soetfte van het gantfche rijck

,

^'^ Als ick aenhoor uw' reden

,

Soo geef ick u in als gelijck.

Ghy hebt tefrifle leden

,

Ghy zijt tejongh en foet van aert.

Voor uwen Damonsgrijfenbacrt.

i. Alleen maerom foo menigh liet»

Dar ick u plagh te fpelen

}

Of opcenfluyt, of Herders riet,

Dat noch de Vrijfters quelen.

Sooguntmydochdekunfttereer»
fen eerbaer kusjen fonder meer.

3

.

Hier mede, foete Galathée

,

Sal ick my vergenoegen

,

Ick wenfch u groot en machtigh Vee,

En landt voor hondert ploegen.

Ick wenfch u ftaegh een vruchtbaerbedt,

Daer noyt detwift haer voet en fet.

4, Ick wenfch u beter als ick ben.

Een man vanjonge jaren

,

En mits ick uwc deughden ken

,

Ick wenfch u wel te varen.

Ick wenfche datje vinden meught»

Goet, eendracht, liefd', en foete vreught.

MORGEN-GESANCH,
Stemme :

O nui^ ijalou/è nuió7, érc.

Tr\ E nacht die is voorby , de fon begint te rijfen >

^-^ Ick fie hoe dat 'et licht een nieuwe werelt batit

,

Op op , mijn logge ziel , wiltuwen Schepper prijfen

.

Die u op defe nacht en ecrtijrs heeft bewacrt.

O Vader van het licht, ó Schepper van def fonnen,

U danck ick in dtn geeft , u groet ick met gefang:

In uwen foetennaem foo dient de dagh begonnen,

In uwe vrees volhert ons leven-dagen lang.

Ick heb een ruymen t ijdt in duy fternis gefeten -,

Verfchoven van den dagh en van het ware licht

,

X Laet



MAEGHDE-KLACHTEN.
Laet ons te defer ftont u rechte paden weten ,

En leyt ons met 'er hanc tot ons befcheyden plicht.

Ghy hebt in ouden tijt een woort alleen gefproken

,

Doen nocheen dicke nacht op al de werelc lagh

,

En ftracx foo is het licht met krachten uyt-gebroken ,

Soo dat men over al u groote daden fagh. (dwijnen

Spreeckt maer een enckel woort , mijn nacht die fal ver-

En ickjcenkint des lichts, fal nimmer zijn belchaemt.

Laetugenade-fon my inhetherte fchijnen

,

En ick fal heden doen gclijck het my betaerat.

Wel op , mijn fwaer gemoet , ick vocle my verllercken >

Ick voel in mijnen geeft een nieuwe fonne fchijn.

Al wie in Codes vrees iïjn ampt Ibeckt uy t te wercken

,

Daer is geen twijfelaen , God fal hem gunftigh zijn.

AVO N DT-SAN G H^

Stemme ^r

O faux amant ! o Ungut meuteurejfe !

TT Et licht is wegh , den avont is gekomen

,

-*- -* Den nacht die heeft den Hemel in genomen

,

De werelt overheeft.

Ons kranck geftel dat krijght nu (lapens lufl:

,

En wat'er leeft begeeft hem tot de ruftj

Siet ! hoe het al verkeert.

Almachrigh God ; en Schepper aller dingen

,

\Vy gaen een liet tot uwereere fingenj

Ontfangt doch ons gefang :

Ghy hebt , o Heer , tot heden ons gefpaertj

En ons verfchoont iw onfen broofen aert

,

U zy voor eèuwigh danck.

Ghydiehetlantmetduyftergaetbetrecken,

"Wilt doch voor al ons fnoode fondendecken

,

Met u genaden-kleet >

En brengtfe niet in u geftreng gericht

,

Want dat wy oyt verlieten onfen plicht.

Is ons van herren leet.

Schoon dat wy fien de Son met hare ftralen

Daer henen gaen , en in her water dalen

,

Dat quclt ons niet te feer

:

Behout ons flechts het licht van dijnen geeft

,

Want dat verquickt de bange zieleo mecft j

Gunt ons dat eeuwigh, Heer.

Ennademael wy menfchen hier beneden
Sijn enckel ftof , en fwack in al de leden

,

Soo haeft de fonne vlucht ;

Soo geeft toch ruft aen dit ellendighvleys,

Doch eftcr foo dat wy met ons gepeys
Nocht blijven in de tucht.

Maer fchoon ick's nachts al niet en kondeflapen

,

En even 's daeghs geen luft en wift te rapen ,

Dateyndightmetdenmenfch.
Geef maer , ó Heer , na mijnen leften dagh

,

Dat ick by u eens rufte vinden magh •,

Dat is mijn hooghften wenfch.

Als flechts mijn ziel haer Schepper magh genieten

,

En dat fijn trooftopons komt neder vlieten.

Dan acht ick niet-met-al

Noch wat het vleefch ofal de werelt heeft

,

Noch-even-felfs al wat den Hemel geeft j

WantGodtdieis 'et al.

R E Y S -L I E D T.

C^cJI un amant , ouvre laporte.
.,

A Ldiefichftcllenomtereyfen
"^"^ Met varen , rijden , ofte gaen

,

Die moeten neerftigh overpeyfen

,

Wat dan behoort re fijn gedaen.

Godt dient voor alle ding gebeden

,

Eer dat men fich rot rey fen ftelt

.

En als men vorder is getreden

,

Soo d ient fijn lofoock daer vermeit.
Die aen fijn paert laet haver geven

,

En bidt den Heer wanneer hy reyft

,

Is daerom noyt te rugh gebleven

,

bchoon dat het beyde tijt vereyft.

Wenft ghy dan fpoet tot uwe faken

,

Siet ghy ofvoordeel , ofgewin

,

Wilt Godt eerft met den geeft genaken

,

Dat is in als een goet begin.

Wel , vrienden , wy fijn uytgetogen

,

Een yeder weet lijn eygen gang

,

Koom laet ons , naer ons kranck vermogen

,

Den Heere groeten door gefang

:

O ! die in uwen Throon gefeten

Met geene placts en zijt bepaelt

,

En kondt ons doen en poogen weten
Hoe verr' ons lijfof herte dwaelt

;

Wilt ons met dijnen geeft geleyden,

In al dat is of fal gefchiên

:

Wilt onfe faken foo bereyden

,

Dat wy oockdaeru liefde fien.

Hoe lier ghy eens u gunfte fmaken

,

Doen ghy waert leyder van u volck

!

Des nachis waert ghy een vyerigh baken

,

En op den dagh een helle wolck.

En als de Wijfen quamen talen

Of God de Soon was in het vleys

,

Een fterre met haer gulde ftralen

,

Die was haer leyts-man op de reys.

U kracht is lieden niet vermindert

,

U handt isheden niet verkort.

Geef, Heer, dat ons geen quaet en hindert

,

Maer op ons doen u zegen ftort.

Geeft dat wy fpoedigh weder keeren

,

Door uwe geeft en gunft verblijt j

Soo fuUen wy dijn naem vcreeren

,

Den gantfchen loop vanonfen tijt.

NIEUW. JAER GESANGH.
Op de wijfe : lamaU une Dame^t belle (^c.

/^ Godt, wy fien datonfejaren

,

^^ Dat onfe tijt ftaegh henen gaet

:

Dejeught verloopt gclijck de baren

,

Als wy dat leeren uyt 'er daet.

Maer , Heer , u wefen

Noyt recht geprefen

Dat blij ft alleen in vaften ftaec

Het oudejaer dat is verloopcn.

Het nieu dat neemt nu fijn begin

,

Leert ons den tijt recht uyt te koopen ,

Dat is voor-al een groot gewin

,

O Heer, wywenfchen,
Als nieuwe menfchen

,

Van u voortaen een reynen fin.

1

De



MAEGHDE-K
De gulde Son begint te rijfen

,

Den dagh die waft, gelijck men fiet

:

Mijn ziel, ghy dient oockacn te w ij fen

De gunlt die ghy van Godt genist.

O laet u finnen

Eens overwinnen

Alwat de fond' en vleefch gebiet.

Verlaet doch eens u fondigh wefen

,

Den ouden Menfch dient uyt-gedaen

,

Koom met de Son om hoogh gcrefen

,

En wilt geftaegh noch hooger gaen

,

Wilt Godt u leven

Cantfch overgeven

;

Dat is tot hey l de rechte baen.

Wie weet ofwy noch ander-werven

Eens fuUen fien het nieuwe Jaer;

Want out enjongh moet beyde fterven

,

Wy leven al in dit gevaer.

Wel aen mijn finnen

Die gaen beginnen >

lek word' het in den geeft gewaer.

Z I E L-V ERHEFFINGE,
Op de wij fe : Rofemont , ivaerje yliet , &€.

r\è eens, op aerts gemoet

,

^^ Streckt u tot het hooghfte goet

,

Klimt tot uwen Godt, gaet tot lijnen Throon

,

Want hy is alleen u grootfte loon

;

Hy is die de ziel, alfle tot hem rijft

,

Sijn Vader-gunftbewijft

:

Maer het ydel hert, dat ftaegh na der aerden helt

,

Dat wort met fchrick en angft gequelt.

Wat is eer ? wat is ftaet ?

Niet als waefem in der daet.

Wat is machtigh geit ? wat is oogen-luft ?

Ach • 't en maeckt de ziel maer ongeruft.

Daerisgeen vermaeck in het aertfche dal

Of 't eynd' is enckel gal.

Denckt dit, ó mijn zielj wat ons't vleys en werelt biet

,

Is fchuym of fchijn en anders niet.

Wel dan Heer , eeuwigh Godt

,

lek ben langh genoegh befpot

Van het ydel vleys, van de loflejeught

;

Weeft ghy nu voortaen mijn hooghfte vreught

,

Maeckt dat nu voortaen mijn vernieude bor ft

Niet als na u en dorft.

lek en wenfch niet meer, fnijt mijn aertfche leden af

,

En leghf my neder in het graf.

D A N C KL I E D T,
Van yemandt die yan an fieare Sieckte yerloji is.

Op de Wijfe

:

loHckvrou mijn hert, mijn veimijnfin, &c.

TV/J Yn ziel berft nu van vreughden uyt,
•* -^ En ftaeckt u fwaer verdriet

,

Gaet neemt ter hant u foete luyt

,

En finght een aerdigh liet •,

Een liet , maer niet van lichte ftof

,

Oock niet vol geylen fpot

;

Maer enckel danck en enckel lof,

Tot prijs van uwen Godt.

lek was gebracht tot aen de doet

,

Tot aen den fwarten poel j

LACHTEN.
lek fagh nu Charons ouden boot

,

En wonder groot gewoel.

lek was geraeckt tot op den kant

,

Daer my de fchare ftiet

,

Men drongh my naer een duyfter lallt >

Maer daer en wild' ick niet.

Een koortfe met een ftagen brant

,

Door-rende my de ziel

;

Soo dat ick nimmer ruft en vant

,

Maer ftaegh in flaeuten viel.

Geen meefter , die ontrent my quaitt

,

Geen kruyt dat my genas

,

Hoe dickmael dat ick drancken nam
Ick bleefgelijck ick was.

Jae fiet de koortfe wies te meer

;

Hierop heb ick gelet.

Dies gingh ick vluchten tot den Heer,
En dit was mijn gebet :

O ghy die 't leven en de doot

Hebt onder u gewelt

,

Koom treek t my doch uyt defcn noot >

Die my den geeft ontftelt.

Ick ben noch in mijn groene tijt •

Als in mijn dage-raet

,

Geeft dat de doot niet afen fnijt

,

Mijn teeren levens draet,

O Heer, neem u doch mijner aen

,

En hoort mijn droefgeklagh

,

En laet mijn fon niet onder gaen

Te midden op den dagh.

Weeft uwen (<t) dienaer niet te ftraf

En treckt
(J>)

hem uyt het ftof,

Men kan doch in het duyfter graf

Niet melden uwen lof

Eenjeughdigh lijf, een friflchcn geeft,

Die iffer toe bequaem

,

Die kan , als in een ftage feeft

Verheffen uwen naem.

Siet flechts mijn ziel eens gunftighaen,
En ftracx ickbengefont

,

Mijn pijnen druck fal henen gaen,
Enalinkortenftont,

Soo wil ick al mijn dagen langh

,

c Dat adem in my fpeelt.

U naem verheff^en met gefangh ,

d En doen wat ghy beveelt.

Het woorten was naeuuytgebracht,

Wanneer ick trooft ontfingh i

In my quam ftracks een nieuwe kracht

,

Soo dat de pijn vergingh.

Ick was gelijck het dorftigh kruyt

,

Dat flaeu ter aerden zijght

,

Maerdatin volle lovers fpruyt.

Als 't foeten regen krijght.

Wel op, wel op nu lompe geeft

,

't Is langh genoegh getreurt

,

Gaet heylight Godt een eeuwigh fccft

,

Vermits u dit gebeurt.

Mijn tongh en fwijge immer ftil

,

O Godt mijn toeverlaet,

Dus geeft my. Heer, den goeden wil

,

Geeft oock de volle daet.
a Maget.

b haer.

c Gelijck utrcuweMaeght,
d Endotnwat ttkthaeght.

X» LIEDT,
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VccryemAndt dtefichjleltom tot des Heeren Avont-

mael te gaen.

/^ Godt mijn hooghftegoct

,

^^ Daelt nu inditgemoet,

En naeckt mijn hert

Opdat 'et fuy ver wert.

U reyne wonden
Die lijn het badc

Voor al de fonden
In my bevonden >

O gunt my dat

!

lek (ie dat yeder gaet

Daer ons verizegek ftaec

U heyligh Bont,

Dat Godt den Sone vont.

Maer 't fondigh wefen
Is binnen my

Gantfch hoogh gerefenj

Wik dat genefen

,

Soo wort ick bly.

lek fie het Hemels Brooc

Daer toe ick ben genoot;

Spijs voor de ziel,

Die andersneder viel.

Maer 't fondigh wefen

Is binnen my
Gantfch hoogh gerefen j

Wik dat genefen,

Soo word' ick vry.

De blijdfchap die ickeys

En gafnoyt eenigh vley s

}

U Geeft alleen

Die maeckt ons haergemeen.

O laet ons leven

Van heden af,

Sigh aen u geven

,

En nimmer beven

Voor helfche ftraf.

De vryheyt die ick wenfch

,

En gafnoyt eenigh menfchj

Utrooft geeft luft,

En niemant is geruft

,

Als die fijn krachten,

Met alle vlijt

,

En fijn gedachten

Op u doet wachten

,

En fonden mijt.

Wel-aen ick ben gefpijft

,

Vermits dat in my rijft

Vermaeck in Godt

,

En luft tot fijn gebodt.

Wat fal ick fchromen?

Des Heeren Geeft

HDE-KLACHTEN.
Op my gekomen

,

Heeft wegh-genomen

,

Al wat men vreeft.

'k En acht nu geen gevaer,

Al iflet byfter fwaer;

Gcendootof hel

En doet my nu gequel

,

Want Godcs zegen

Van nu voortaen

Tot my genegen

,

i

Sal my bewegen
Om wel te gaen.

NIEUWE JAER.GEDICHf.

TT EtNieuwejaerishier ihetaertrijkgaet onffluyten'
-1 De botten puylen uyt ,deboomen lullen fpruyten,

Het kruyt , en veyligh gras fal kruypen wijt en breet >

De bloemkens fullenftaen elck op fijn beft gekleet.

Den tijt, den nieuwen rijt fal nieuwejeugt gaen bringen

,

Aen bergen bofch en dal, aen alderhande dingen:

Al wat daer henen lagh , begraven in het ftof

,

Sal fteken op het hooft , tot gierfcl van den hof,

Den armen menfch alleen , met ouderdom bevangen

,

En kan het oude vel niet uyt-doen , als de (langen

,

Maer dat 's een kleyne faekjwy zijn noch boom, noch
beeft,

't Gunt in ons dient vernieuwt.dat is alleen den Geeft,

Dit lijfis maer een romp : de ziel , van meerder weerdea
Dient , in dit Nieuwe laer, getogen uyt dereerden

:

Waerom foud' onfen geeft fijn af-ge(letcn huyt

Niet konnen leggen af, foo wel als 't dorre kruyt ?

O menfch ! is alle dingh om uwent wil gefchapen

,

En wert 'et nu vernieut ; fult ghy alleen ftaen gapen

}

En blijven , dat ghy waert ? fal dan , ó lieve , fal

In u het Nieuwe laer vernieuwen niet met al?

Merckt ghy niet,dagh aen dag,dat door de nicuwejaren

Dit broofelijfverout , totdat wy neder varen

,

In'tduyftervanhetgraf, en treden op de baen

Die al des wereks Vleefch voor defen is gegaen ?

Wanneer de gulde Son met hare fnelle peerden

Heeft al hetjaer gerent rontfom den kloot der eerden

,

So dat des hemels loop ons brenght den korften dagh

Begint dan weer van nieus, en rent gelijckfe plach.

Wanneer de gulde Son des avonts hare ftralen

Heeft in den koelen fchoot van Thetys laten dalen

,

Spant weer haer peerden in , en met het morgen-licht

Verthoont onswederom de glans van haer geficht.

't Gaet anders met den menfch:want als de dicke wolken

De fwarte nacht des doots omringt het hooft dervolcke

Dan ifter me gedaen. Eylaes ! men fijgt ter neer

,

Men fincktdiep in der aert,en niemant keert 'er weer.

Men leeft ,en fterft maer eens : de doot is van de faken

Daer feylen eens begaen,noyt weer fijn recht te maken:

Leert dan.u leven lang, leert doen , met vaften gront

,

Dat ghy u leven langh, maereenmael doen en kont.

EER-
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Briefaen de Eerbare , Konfirijcke en Wijt-beroemde

lonck'vrow^

ANNA MARIA SCHUERMANS.
Haer behandtght , met alle de ivercken yan den Heer

Czisineenjiucky den^^December, I6ff.

JOnck-vrouw , ick leefop defen tijt

Een leven als een Eremijt

,

Mijn Staet leyd' ick vrywilligh af.

Om recht te dencken op het grafj

Nu woon ick buyten op het lant

,

Ja ( fegh ick ) in het dorre zant

:

'k En heb geen woon-huys inden Haegh

;

Daer ickmy geenfins van beklaegh

:

Het velt ftaet my al beter aen

Als Haegh en Hof oyt heeft gedaen.

„ Die , fonder pracht , in ftilte leeft

,

j, En nu geen ander wit en heeft

,

„ Als hoe hy Godt behagen fal

,

„ Die is bcvrijt van ongeval

,

„ Van afgunft , haet ,en fwarte nijt

,

3, Die meeft op hooge Staten bijt.

Maer fiet 1 hier wort u toegebracht

Wat ick hier buyten heb bedacht

,

Dies mooghje fien wat defe ziel

Hierin de Wildernis ontviel.

Ghy fult 'er vinden Charons boot

,

Dat is , een woon-huys van de doodt j

Een afbeelt van de lefte reys

,

En'teyndevanonsydelvleys:

Een ding ,waer voor fchier yder beeft

Die noch hier in den vleefche leeft.

Maer een, gefteltgelijckghyzijt.

Die is van defen anglt bevrijt

,

Als wel verfekert in den geeft

Dat ons geen doodt en dient gevréeft

,

Ta datfe , met een bly gemoet

.

Van ons behoort te zijn gegroet

,

Vermits onsuytgangh voor gewis

Een ingang tot het leven is.

Want met de doodt wert ons gebracht

Een heyl , by niemant oyt bedacht.

Dat ons van druck en ongeval

Ten leften eens verloflen fal.

Maer ick en fend' u niet alleen

Een dorren romp , een nietigh been

,

Ofiet dat in den ouden dach

De menfchen overkomen mach ;

Hier is oock ftoffe voor dejeught

,

En dan noch u verm aerde deught

,

U naem die wort 'er veel gefpelc

,

U gaven zijnder in gemelt.

Ontfang dan van een ouden vrient

Datjong' en ouden lieden dient.

llluftri Viro

D. JACOBO CATZIO.
QVastibi, Catziades j'fcddam^ro Mtmeregrates?

En , xa^V^f omites hic liber unm habet.

Cum tibifancta quies corpifque antmumque/erenet ,

Nejioreos opto ^fedfme nube , dies,

Sors tua cumferret
,
junxiJiifacra-profAnii.

Nilntfidivinum nunc tua. Mufaparat,

Tuarum Mufarum cultrix & admiratrix fumma

ANNA MARIA a SCHUERMAN.

jien de Heer

J.
C A T S R I D D E R , &:ci

Raet Tenfionaris yan HolUnt en Wefl-vriejlant^Anno 16^6,

A /fYn Heer dees groene kroon met blcemkens omge^
^^^ wonden

,

Sent hier tot uwer eer een Maeght u wel bekent

:

Recht op S^Jacobs dagh met eyger hant gebonden

;

Ey ! weegt hetgunftigh hert.en niet het kleyn prefentk

Godt geve dat ick magh nochdickmael u befteken

,

En dat ghy leven meught ten dienfte van het landt

,

Soo lange, datje wert metN eftor vergeleken j

Want ghy zijt aen den Staet een uytverkoren Pant.

MARIA de WIT.

M
ylen de Eerbare Kunjirijcke lonck-vrour»

ARIA de ^N \

f^ Hy hebt my, focte Maegt , uyt gunfte toegefonden
^^ Eert Maegdelijk gefchenk, een krans van Bloem-

Ik hebber boven dien een veersjen by gevonden, fgcwaS}

Dat ick als geeftigh prees, en met vermaken las.

Ghy hebt my noch vereert metdriederleyGoddinnen,

Met Pallasedel beek metJuno boven dien

,

Oock quam 'er in het fpel de Moeder van het minnen

,

En noch haer weeligh kint dat was 'er by te fien.

Wat Pallas feggen wil, dat kan ick wel bevroeden -,

Ghy wen ft my wijsheyt toe in mijn befwaerdt n Staet.

En waer toejuno dient, dat kan ick ook vermoeden j

Sy leert my deftigh zijn, en 't is een groot gieraet.

Maer wat dat u beweeght,een venusmy te fchenckèn

,

En hoe haer dertel wicht op my nu paften kan i

Dat kond' ick, wat ick doe. ingeenendeelbedencken? ^

Want ick ben nu voortacn een afgefleten Man.

Ick heb een Vrou geftreelt tot in de twintigh jaren

,

En die genoot alleen de kracht van mijnejeught-

Godt gafmy v ruchtbaer zaet, en haer het kinder- baren;

En dat was doen ter tijt geheel mijn aertfche vreught.

Maer dat is al verkeert , die Son heeft eens gefchenen

:

Mijn lieve Weder-helft is van my wegh-geruckt;

Mijnjeught die is vergaen , en als een roock verdwenen,

En 'tis een laftig ampt , dat op mijn fchouders druckt.

Nu ismy Venus gram, en vry niet fonder reden

,

En haer ael-weerdigh kint en gunt my geen vermaek,

Dat heb ick wel gemerckt als geenen tijt geleden

:

Soo dat ick nu voortaen dien gantfchen handel ftaek.

Soo is 't dan fonder gront, mijn Venus toe te fenden >

Die aen geen grijfen baert, maerjonge lieden paft

:

Ey lieve ! wilt haer beek van mijn gefichte wenden,

My dient geen dertel fpel> Ick draegh een fwaren laft.

Dus fprack ick , geeftigh dier, tot fmaet van uwe faken

,

Maer neen, ick heb gemift,ghy doet niet fonder gronc

Ghy hebt my, naer ick merk,ecns Rechter willen maken,

Gelijck eens Paris was, doen Venus voor hem ftont.

Ghy fent in mijn vertreck drie naecktejonge vrouwen

.

En vraegt na dat my denckt wie dat ick geefde prijs

,

Ghy meynt dat ick de luft fal konnen weder-houwen

,

Mits ick vol jaren ben en fchier ten vollen grijs.

Wel aen dan I nu ghy wik dat ick fal Rechter wefen ,

Hoort wien dat ick de prijs in defen geven fal i

Op Venus pas ick niet ick bender van gertefen

,

Dies acht ickJuno groot maer Pallas boven al.

X 3 op
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op het Kojlehjch-Mal en Voorhout vA)i s'CfAyen-

hsge , door d''Hfere

CONSTANTYN H U YGENS, Ridder,&c.

CernACckt w dm j.ne xvi'. xxv. ds de Heer Cdts

ivus R.tet I'enjiofiarü der Stadt Dordrecht.

TT Ier komt een nieuwe Swacn met ongenieenepenné,
-'^.Hierkomt een Hooger geeft door onfe landen ren-

nen j Ö^'-'g'^'^'

Hier fpreekt men Hoofs en Haegs: Gaeby,ó domme
Ga by die kunfte mint, hier is geleerde vreiight.

't Zy dat ghy wenft te fien de wjjt-beroemde Linden

,

En pooght ook in het Hof, een ander Hofte vinden

,

't Zy datje kennen wilt het feer van onfen tijt

,

En watter dient gedaen , en watter dient gemijt.

Ofdat miflchien de geeft u vordert aen te fchouwen

De dragt van nieuwe mans de pragt vanjonge vrouwen,

Dat wondcrlijcke kracm , datfeltfaempoppegoet,

Dat Kofielt}ckeMd , dat kinderlijcke foet,

De randen om den arm , de banden om deleden

,

De ko(irden fonder aert , de boorden regen reden

,

De vouwen in den rock , de fronfien mden broek

De rimpels inde kraegh , de ployen in dendoeck.

Wie kent 'et al- te- mael f veel ongehoorde dingen

,

Die uyt het dertel Hof in alle fteden dringen
;

Komt leeft dit nieu gedicht ; doch met een rijpe fin

,

Want (vrienden letter op) hier fteken kruymen in.

Hier is geen lary koek voor facht-gewiegde Menfchen,

Maer Moftert op de Vis en peper op de Penfen -,

Hier is eenamper vocht dat in de rove fnijt

}

Hier is een Manne-wijn die opdetonge bijt.

Hier moet de lefer doen
,
gelijck de kiekens drincken

,

Dat is op yeder woort een ruyme wijle dincken
>

Hier moet de lefer doen , gelijck het fchaepjen eet

,

Dat nimmermeer en fwelght als na den derden beet:

Roept yemant onder dies ) H et fchrift is al te duyfter

:

lek roepe wederom ; het is fijn rechte luyfter.

Denkt dat het befte graen leyt midden in den fchoof:

En dat de rijpfte druyffchuyltin hetdichfte loof.

Dencktdateen wijfe pen tot alle vijfedingen

,

Tot vreemde lymery , moet nieuwe flagen bringen •,

Maer dan noch boven al foo denckt geminde vrient

,

Dat niemant in het Hofmet open fchootels dient.

Op de jVercienyaa de» EdcUftlVijtberoemden Heere

CONSTANTYN HUYGENS
HidderyHeere van Zuylichcm ^c. Treftdentin den Raet

njanjijne Hoogheyt den Heere Prtnce yan Orxngie.

"W En vont in ouden tijt twee wonderbare Griecken

,

^^ Die vlogen wonder hoogh doch met verfcheyden
wiecken

;

Een fchreyder evenftaech alsHy de Werelt fach

,

Detwede fachfe noytalsmeteenfchetter-lach.

Hy die tot ftage rouw fijn treurigh Oogh gewende

,

Die noemd' ons aerts bedrijf een winckel van ellende

,

Soo dat hy evenftaech fijn wcfen dus geliet

Gelijck als yemant doet die droeve dingen fiet

:

De twede die fijn lach niet kond' ofwilde ftillen

,

Die nam ons ganfch bedrijf alleen voor mallcgrillen

,

Het fchcen dat al ons doen by hem wcrt opgevat

Alsgecks-maer, Guychel-fpel en ik en weet niet wat.

Wil yemant nu by een twee groote luyden voegen

,

Siet in dit deftig werk dacr vint hy fijn vernoegen j (bijt,

Het lagt.het lchreyt,het fcherft,het kuft,het ftreelt,het

Het treurt, hetjuycht, het bit en al te fijner tijt:

C H T E N.

Ghy fiet dan hier den Menfch fijn wifpel-tuerigh leven,

Ghy fiet de werelt felfs na rechten eyfch befchreven

;

De Menfch en 's Wereits loop verandert alle daegh.

De Menfchen 's Wereits loop verandert evenftaegh.

Noch leert dit eygen boeck van hof en ftofte wijeken

,

Enwaer een vrome Ziel het fcyl behoort teftrijckenj

Ghy fooghydirallecnuytdcfe fchrifcen weet.

^oo is u gek en tijt (mijns oordeels) wel befteet.

Cp de Werken -van den Edelen nijtberoemden Heere

JACOB WESTEPvBAEN
RidderyHecre -van UrantHijck, Cyblaritc^c.

jV /( Edea (foo men leeft) die wift een vier te ftoken

,

^^^ En gafdanaende Vlam een Ketel om te koken, J
En fchoon fy in het vat een ouden grijfaert ftack

, \
Men fchrijftdatfy van daer een hupfeVr^'cr track.

Wel hier moet (na het fchijnt) Medeaes Ketel wefen

,

Want ik heb maer een deel vandefen boeck gelefen

,

t n fchoon ik tot het werk geheel flauwhertig quam

,

Her fcheen dat ik in my eenjonger hert vernam.
De jeucht en haer gevolgh die ik langh heb verloren

Die fcheen als op een nieu in my te zijn geboren •,

De grij fen Ouderdom die gingh my uytten fin

,

En lic vernam een vonck ook van mijn eerftemin.

lek fach na dat my docht dejonge lieden fpelen

,

lek hoord' een Geeftig dier een aerdig deuntjen quelen

,

En waerom langh verhael : Ik fcheen een wacker helt.

Die anders niet en let als dat hem weelde quelt.

O Brantwijck , uwe pen die laet op heden blijcken

,

Dat ghy noch van den Brant niet zijt gefint te wijeken

:

Den brant diejeugt betaemt;Want die u fchriften leeft,

Die vint en watje zijt en hoejezijt geweeft.

Maer ik nu afgegaen tot aendetachtichjaren

,

Heb wat dejonckheyt raecktten leften laten varen j

En als ik dit bedacht na ik uw fchriften las

,

Soo wert ik wederom als ik te voren was.

Daer lach mijn foeten Droom. Een die begint te pcyfen

Dat hy nu veerdich ftaetom uyt 'et vleyfch te reyfen

Die is gelijck de Paauw, dieop haer voeten fiet

,

Wat dathem aerdigh fcheen verfmelt tot enckel niet.

Dedootismijn gefangh, diewilikgaenbefchrijven

,

Tot my de lefte kou de leden fal verftijven

,

En fchoon ik dichten kon geheele dagen langh

,

De doot en haer gevolgh , de doot is mijn gcïangh.

op het Biincket-Tverck van den Hoogh-geleerden

Groot Achtbaren Heer

lOHANNES de BRUNE,
Raet Tenfionaris vwde Ed. Mog. Heeren State»

yan ZeeUndt.

A L die haer grootfte vreugt en hooghfteluften fetten
-^"^ In Tafels aengedift met allerley Bancketten :

Enachtentvoorgeluckjaalscenfnegen vont,

Dat yemant wat verfint ten dienfte vande mont

,

U fprceck ik heden aen. Hier fijn veel rijckc tafels,

Verciert met beter koft , als diep-geruyte wafels

,

Als Quee-vleefch , Marcepain , ofiet van defen aert.

Dat voor een langen tijt in Suycker wort bewaert.

H ier is gcfonde fpijs , die niemant fal beladen

;

Ia van foo goeden fmaeck , die niemant kan vcrfaden.

Wie hier maer yetgebruykt(fta maer een weynig-ftil)

Sal roepen over-luyt jdat hy meer eten wil.

Komt hier dan , ofgenoodtofongenoode Gaftcn

,

Ghy kont hier vrolijck fijn, oock midden in de Vallen:

Al
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Al wat hier is gekoockt , gaet boven 't Hofs gebraet

,

Soo verr' de rappe ziel het lij f te boven gaet.

Wel maeck u hier ontrent , die veel begeert te weten

,

En hever voor den Geeft, als voor hacr buycken eten:

Soo ghy in dit Bmcket geen fmake vinden kont

,

Soo hebj een dommen geeft , offmakeloofe mont.

Op het hocck ircn-icmtdelcjle Bafigne, bcfchrcyen door

den Weerden.^ Etrlvcerden, en Hoogh-geleerdcn

D. GODEFRIDUM UDEMANS,
Jnfipi leven BedienAcr des Goddelijckcn iVoorts

tot Zn'rick:rce.

WAnneerecLeeuwebrultjWiefal hem niet ontfetté?

AlsGod de werelt dreygt,wie falder niet op-letté?

Opjop, die heden noch in allé droelem fteeckt

,

Hier is een heyligh Boeck, dat tot de zielen fpreeckt-

Hieriscendefcigh Man, dielaeteenftemmeklincken,

Die ons moet door het oor tot in den boefem fincken.

Hier is een hel Trompet dat van den Hemel blaeft

,

Ten goede van het Volck, dat noch op aerden raeft.

Hier worden af-gebeeldt de vijfonwijfe Maeghden

,

Die haer verhoopt geluck op lofle gronden waeghden.

Hier komt 'er vij ve toe, maer fneger inden geeft

,

Die krijgen hacr te loon, het ecuwigh Briiylofts-feeft.

Hier werden ingevoert, de roe- vertroude ponden,

By defen wel - befteet, by geenen opgebonden >

En in her ftofgedout. O wee! die fijn Talent

,

N iet op den rechten tij t, om voordeel uyt en fent.

Welhem ! in tegendeel die met geilreckte leden ,

Sijnpenningh, ais het dient, tot winfte kan hefteden.

Hy fal, wanneer de Vorftop trouwe dienften let,

Sich vinden t'fijner eer in hoogenftaet ghefet.

Hier komt ten leften by het oordeel aller volcken

,

Dat eenmael ftaet te zijn hier boven in de woleken

;

Wanneer het blijcken fal , watinhetduyfterlagh.

En alle diep gepeys fal komen aen den dagh.

Wanneer Godts machtig heyr,fal met bafuynen dagen

,

Al die van over-langh in 't grafverzegelt lagen :

Aldiehet woefteMeyr heeft in het zandt ghewelt,

En die geen bleecke doot als-noch en heeft ghevelt.

Bafuyne ! bly geluy t , voor die uw' ftemme kennen

,

En die hacr wacker oor tot uwen klanck gewennen.
Bafuyne ! droefgcfchrey voordie in weelde leeft

,

En fich na vollen ey fch , de werelt overgeeft.

Wy ftón dan , weerde man , hier drie-derhande faken,

Dieuythetjeughdighvolck,diealde wereldt raken,

Wy fien een deftigh ftuck ten leften uytgewracht

,

Dat voor al wat 'er leeft is weert te zijn bedacht.

Wel aen dan, Zeeu fchejeugt, en alderhande menfchen,

Die hier een goeden ftrijt , en namaels vrede wenfchen

,

Wilt ghy de fond' ontgaen, en 't eeuwigh ongeval

,

Soo denckt tot aller-tijt dat eens gebeuren fal.

Gedicht op het boeck ,genaemt het GeeftelijckRoer vaa
het Koopmans Schï'p,gemaekt door d.en Eeriveerden

D. GODEFRIDUM UDEMANS.
TLT Oe Godt door hoog beley t, en op gew iflc gronden,
*- -* De werelt onder een,door handen heeft gebonden;
En wat 'er vooreen nut op alle menfchen daelt

,

Wanneer men fijn geriefuyt verre landen haelt

;

En wat een Koopman is, en hoe hy dient te wcfen

,

En waer uytoverlangh, 't vertieren isgerefen

;

En wat hem noodigh is, om foo te zijn genaemt

,

En wat hem qualijck voegt, en wat hem wel betaemt:
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Hoe dat hy tegen-fpoet, v erdriet en harde flagen

,

En hoe hy metgcdult, verlies behoort te dragen

;

En hoe men door gewin van geit en machtigh goec

,

Sich niet vergeten magh i n pracht en overmoet j

En wat hem dient bedacht, die op de woefte baren

,

Met onvermoeyde vlijt, na Ooft en Weften varen j

f n wat 'er dient gemijt, en wat 'er moet gefchiên

,

Wanneer men niet en kan, als Zee en Hemel fien

}

Wat recht heeft onfen Staet om Schepen uyt te ruften

,

Ofna den Indiaen en fijn vergulde kuften

,

Ofdaer men Peerels vinr, ofdaer een Diamant

,

Komt fchieten uyt een klip, en rollen in het zant

:

Hoe dat een Chriften hert van y ver dient te branden

,

Wanneermen ancker worpt ontrent de rijcke ftranden

,

Niet om haer fchoon gewas van reuk, of Sijde-werk,

Maer om een woeften hoop te brengen tot de Kerk j

En ofmen met een Turck,en diergelijcke iVlenfchen , ;j

Die niet aen Godes Volck als druk en onheyl wenfchen,

Magh vryen handel doen, en treden in verbondt

,

En hooren met gedult een vuyien lafter-mondt

;

En of men yemants goet, in oorlogh magh genieten

,

Of met een hol metael een Vloot te gronde fchieten

;

En of men hedensdaeghs , gelijck men eertijts plagh.

Een hoop lijf-eygen volck als flaven houden magh

,

Al dit uyt rechte gurift, en naden ey fch befchreven

,

Wort aen het Vaderlandt door Udemans gegeven.

Wort aen de Zee gejont, en wie het woefte diep

,

Met kielen oytdoor-fnijt, met zeylen over liep.

Wel aen dan, wacker Volck, die met Inlantfche waren

,

Gerieft een vreemde kuft, die noyt en was bevaren

,

Ontfangt het deftig wer k,en geeft denSchryver dank,
Het fal u dienftigh zijn uw' leve dagen lanck.

Her fal u dienftigh zijn, in alderhande faken ,

Die Godt, en uw' gemoedt, ofuwen naeften raken.

Het kan uw'Raedts-man zijn, in fchaed' en in gewin,

En met een woort gefey t, hier fchuylt een zegen in.

Ghy meught ftaegh over Zee in verre Landen reyfen

,

Ghy meught op uw' bedrijf, en grooten handel peyfen.

Maer in ditBoeck alleen is vry al meerder fchat

,

Alseenigh machtigh Vorft fijn levenoytbcfat.

Men prijftic wel te recht, die grooten handel drijven

,

Vermits fy defen ftaet met goet en rijckdom ftijven.

Maer hier dient boven al, met lofte zijn vereert

,

Die aen het win-fieck volck den rechten handel leert.

op de Ncderduytfche Poëmata. yan mijn Heer ,

ende Neef

ADRIANUS HOFFERUS,
Rentmeejler Generael-vandeGraeffeltjcke Domeynen

yan Zeelandt ^eöojicrfcheldt.

T Aeft alsop haren bergh de negen Sufteys faten

,

*—
' En waeren al gelijck in vreugden uytgelaten

,

Om datter menigh geeft in onfe fteden leeft

,

Die met de fnelle Faem in verre landen fweeft j

Doen wert Calliope met yvcr aengefteken

,

En gingh met vollen mont van onfe Geeften fpreecken

;

Gefufters,feyt de Maeght, hier onder aen den ftroom

Daer waft in volle jeught een groene Lauwer-boom

,

Dat hout is eens geplant ter eeren vande pennen
Die met een foet geluy t door al de werelt rennc,(groeyr.

Dat hout, datjeugdigh hout , heeft lang genoeggc-

Het dient tot ons gebruyck ten leften afgefnoeyt.

Wy moeten heden felfs gaen vlechten groene kroonen

,

Om fchulden af te doen , en dienft te mogenloonen

,

X 4 'tTs



48 E E R - D I C H T E N.

't Is reden dar hun gunfl: en eere wert gedaen
DiealhetVaderlanc, enonstendienlle (laen.

Het woort is nau gefeyt , een N ymphe van de negen

Is fnellijck van den bergh tot in het dal gefegen

,

En eerfe wederom aen haere plaets genaeckt

,

Soo wafler, nae de kunft, een groene krans gemaeckt.

Daer gingh het geeftigh volck te (amen onder- v ragen

Aen wien ditjeughdigh groen dient op te iljn gedragen -,

Tenleftenrefereen, Uraniegenaemt,
Die fprak een deftig Woort , gelijck het hier betaemt.

Goddinnen van Pernas en wilt niet langer twiden

,

Noch uwen nutten tijt in lange reden quiften

,

Wie van den hemel fchrijft , en ons den hemel toont

,

Die komt het voor-regt toeom eerft te zijn gekroont.

lek ben vol hemels vier , en 't is mijneygen weien

,

En 'k hebbe defen aert al over lang geprefen

In fJoJf'er onfen vrient , die aen de Zeeufche kuft

Onsfchenktcen foet gedicht,maetniet totvuyleluft.

Hy finght geen flim bejagh , geen liet van Amarillis

,

Geen jVlelibeus vier -, dat maer een rechte gril is;

Hem drijft een ander geeft, en met et n hooger vlucht

Verheft hy fijn gedicht tot boven in de lucht.

Gunt hem dit nieujuweel. Defoete Nymphen fwegen

Doen Hoff'tr wert genoemt , en al de fufters negen

Met foet en bly gelaet -, dat was genoegh gefeyt

Datu, o weerde Man, dekransistoegeleyr.

Wel aen dan , fwiert de pen en laet u reyne dichten

Uw Stadt , u Vaderlant , en verder rijcken ftichten

,

't Is wint, 't is enckel roock , met al des werelts glans

:

Den hemel fchenkt alleen den rechtenLauwer-krans.

Of de Geleerde Terfamelinge i'Ande

GULDE SPREUCKEN
en Badea , hy een "jergadcrt door den iVel-achtbaren

en Hoogh-geleerden Heere

,

FRANCISCUS HEERMAN.
DE By , het neerftig dier , dat is gewoon te fweven

,

Alwacr een Edel Veldt gewoon is reu.ck te geven

,

Waer oyt een Roos ontluyckt , ofwaer een Bloemtje

gaept,

Daer is het dat het Wafch en foeten Honich raept

:

Maer fo ineenig Kruyt miffchien yet mochte fchuylen

,

Dat met een giftigh vocht het lichaem kan vervuylen -,

Dat fchey t het veerdig af; daer kruypt het nimmer in,

Maer laet het vooreen Padd', ofvoor een vuyle Spin.

Het groet niet op het Velt.als (lechts de reyne Kruyden,

Die nut zijn voor dejeught , ofvoor de fieke luyden

}

Alwaer het ncder-zijght ,al\vaerhct voetfel leeft

,

Daer vint het eenigh fap . dat vee ofMenfch geneeft.

Wel Heerman, lieve vrient, ghydoetop heden blijken j

Dat veder met de by u dient te vcrgelijcken.

Waer groeyt'er nu een Bloem? waer ifTer een geweeft,

Daerghy niet heylfaemWafchof Honig uyt en leeft?

Ghy vliegt in Griekcn-lantjCnopde Roomfche bergen

,

Die met haer bloem-gewas den fchoonen Hemel tergen,

Ghy fweéft met ugemoedt door alderhande Kruyt

,

Maer trcckt'eranders niet als reyne Honich uyt.

Dies is uw' Boeck een Korf van duyfent Honich-raten

,

Dieniemant hinder doen, maer alle Menfchen baten:

Doch hoort wat gy verfchilt van dit vernuftigh Beeft;

DeBy voed flechts het vleys.maer gy den hoogcGeeft.

Wel aen , vernu fcig Hooft,door focckt de befteVelden,

Soo fal men uwen naem in allen Landen melden :

U Boeck dat overtreft der Byen Hönich- raet

,

Soo verr' de rappe 2iel het lijf te boven gaec

Lofgedicht, tcreerenyan

j U B A L,
Soyie van Lamcch ende i^da , eerfle vinder -van de Sa-.igl]-

konjle en Snaren-Jpel^ gemaeckt ten verfoecke ra» de
H/ii'rh'ttifrhP A4tjGr /inti>*t

D
HacrUrrifche Aiuficanten.

E vinder van de fingh is weert met alle tongen

:

De vinder van de fangh is weert te zijn gefongen

:

Op «.paften
j geeften , op, en al die fingen kont

,

Ghebruykt lucr rnaren-fpeljgcbriiykt een foeté montj
Ghcbruyckt het bey gelijck , en wilt re famen Mengen

,

Wat fcngh en foet gcklanck is macht igh uyt te brengen.

Wie nutter dingen vint , en aen de werelt biedt

,

't Is reden dat hy danck voor iljnen dienft geniet.

Maer fegh ons.ouden tijdt,Wie heeft de foete gronden,
Van fpel en van ghefangh , voor defen eerft ghevonden?

'tEnis Apolloniet, enmindeboxvoetPan, a.

Die hier uyt grooten naem , ofluy fter halen kan

:

En fchoon al is wel eer eenjonge Maeght b gheprefcn

,

Om datfe van het fpel een moeder fchcen te wefen

,

En voefter van de fangh, 't is echter fonder grondt,

't Is vry een hooger geeft, die eerft den Cijther vondt

:

't Is Jubal , die wel eer een lied t beftont te quelen

,

Die eerft de rouwejeucht op fnaren leerde ipelen.

Die eerft den Trommel floegh , en op de fluyte blies

,

En maeckte dat de kunft gheduerigh hooger wies

:

Want als het eerftc paer uyt Eden was ghedreven

,

Doen leyde gantfch het volk een droefen anxftig leven 9

Want niemant at'er broot,als dooreen hittigh fwect.

En al de Werelt ftont als in geduerig leet : (dwijnen,

Maer Godt, die noyt den Menfch van druck en laet ver-

Liet als een nieuwe Son op hare tenten fchijnen.

Daer komt een beter tijt , want Ada baert een Kint , c

Dat Adams zaedtverheucht, en foete dingen vint;

Het vint een aerdigh tuygh
, geciert met gulde fnaren

,

En gingh het met een bom, en met een fluyte paren

,

En met een helle ftem , dat gafeen foet geluyt

,

Enjoegh het fwaer gequel , en droeve finnen uyt.

Daer quam doen al het volck met wonder ingenomen

,

t n tracht ontrent het fpel 3 en by den heldt te komen

;

En wie hem maer en naeckt , die is gelijck vervoert

,

Vermits deJongeling foo ras de vingers roert.

Maer noch foo nam dejeucht het meefte vergenoegen.

Wanneer hy by de klanck de fangh begon te voegen

,

Vermits hy met de ftem, nurijft, dan weder daelt.

En uyt haer ftil geheym der Menfchen zielen haelt.

Daer quum van alle kant , de gantfche werelt dringen

,

En hoorde fnaren-fpel , en hoordeJubal fingen

,

Verdwellemtin de vreucht , en fiet , op defe wijs

,

Soo krecgh het treurig volck , een ander Paradijs.

Wel aen dan, wicje zijt, die met gevoegde ftemmen.

De droeve finnen treckt, en doet in vreughde fwemmen.
Erkent op defe dagh de vinder van de fangk

,

Den Vader van de vreugd' , en van het foet geklanck.

Juygt Jubal, reynejeugtjjuygtjubaljkloecke mannen,

JuyghtJubal, al het volck, verdriet dient uytgebannen

,

Die eerft het fingen vont , dient met gefangh vereert,

Maerjuyght hem boven al , die Jubal heeftgeleert. ^

a ApoUo at Pan z-ijn by de Heydenen vinden van defe konjlegeacht.

b Cecilia daer nu by andere volxvide eeuwen.

c Nota. De wctrden in den originelen texe. Gen- 4. n . Begrijpen fynechdcchici

alk Mujtick injlrumevteu, foo diege/lagen worden , {die Ariftoxenus ty Athtn^up

Euiapa noimt) ah diegeblafen en jnelde vingers of«int geroer; worden. .1
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op de va mahlijkege^ichtcnym den Ed. Hoogh-

gelcerde^ Konjirijcken Heer

VAN SO M EREN
Raedt Feu^onarU der Stadt T^eumcgen.

WAthoord'men hedcnfdaegs van wonderbare tijde,

De gantfcheWerelt-kloot die ftelt haer ora te Itrij-

Waer is 'er eenig Vorft of njck ofander lant ? (den.

Dat niet in vinnigh bloeten wreeden Oorlogh brant.

Wat brieven dat men krijght van alderhande kuftcn

,

Is] iet ecne van den hoop en is gefint te ruften , .

i n fchoon de winter naeckt en harde kou bereyt

,

Geen wapen evenwel en wert 'er neergeleyt.

Pe winteren de krijghfijnonbeleefdegaften,

Die met veel ongemacks de Werelt overlaften

;

Want als dit grilligh paer komt rennen op de baen

,

Dan zijnder over al de Menfchen qualijck aen.

Maer in het tegendeel de honigh (bete pennen

,

Die met een heufle tael rot dichten haer gewennen

,

^
Zijn als des Werelts-vreught , en ftillen onfen geeft

,

' Wanneer men groot verdriet, ofhardeflagenv reeft.

Al wat ons wel geviel dat fchijnt van ons te vluchten -,

Maer Someren u boek dat brengt ons Somer vruchten,

Dat komt uy t Helicon gevloeyt uyt onfe kuft

,

En ftilt ook menich hert al is het ongeruft.

Soektghydan, wiejezijt, uytkouenkrijghtewefenj

Soo maeckt dit aerdigh werck van Someren te lefen

;

Ghy neemt dat by der hant eer ghy u deure fluyt

,

Soo blijft'er bars gewoel van krijghen winter uyt.

Vfilr ghy tot uw' vermaek dit boeck alleen verkiefen

,

Ghy fulr op eenen tijt twee vyanden verliefen

:

Ghy fult in vrede fijn hierin ons naeftelantj

Daer elders menigh Menfch of beeft ofklippertant.

Gedicht i
opdegelegcntheydfvanjlaet , tertijdtde

iVijt-vermnerde Heldt

,

MARTEN HARPERSEN TROMP,
K^dmtr&el ter Zee Tvoi gemaeckt.

^ Ee-helden,wacker volk,peck-broeken rappe gaften,
'-^ Op, rucktnu wederom de vlaggen van de maften.

Gaetjjaegt eens op een nieu den Spangiaert over boortj

En haelt eens wederom dat ghy ter Zee verloorc.

't Is langh genoegh gegeeur , 't is al te langh geflapen >

Koom word' eens datje waert , en alsje zijt gcfchapen.

De Zee en haer gevolgh daer zijtge toe gewent,

Daer is uw' eygen huys , uw' eygen element.

Al wat op aerden leeft , al wat 'er is gefchapen

,

Dat kent fijn eygen kracht en weet lijn e) gen wapen.

Ja weet wat hem gemack , ofeenigh voordeel doet

,

En hoe het nadeneyfch zijn vyandr krencken moet.

DeLeeu vecht met de klau,deStier gebruykt den horen,

Het Peert flaet met den voet, een Haen met felle fporen.

De Zee is uw' geweer , gebruyckt daer u gewelt

,

Daer is geen twijftel atn de Spangiaert moer gevclt.

De Zee die heeft u eerft den vryen hals gegeven

;

DenGods-dienft ingevoert den Spangiaert uytgedrevé.

De Zee die heeft u eerft den vyant V eren flaen

:

De Zee maeckt u gevreeft oock by den Indiaen.

De Zee brengt voordcel in , en bout hier groote fteden

;

De Zee vcrrijckt het landt , en dat in verre leden.

De Zee maeckt dat het landt den vyandt overwint

,

Ghy daerom bouwt de Zee fo ghy het Landt bemint,

E n vak dan aen het werck met onvertfaeghde finnen

,

Ghy fult gewiflcn buyt , groot lof, en eere winnen j

C H T E N. n
Want als na rechten eyfch den Leeuw debcftdeleytj

Daer is geen twijfFel aen , de zegen is bereyr.

Tromp gaet u heden voor:,hy trompt met alle krachten.

En roept u na de Zee , en ftort in uw' gedachten ,

Een luft om wel te doen , een yver voor het landt

,

Daer van fijn innigh hert en al fijn wefen brandt.

Ghy , let op lijn bednjf , en let op fijn bevelen >

Hy fal u naer de kunfl , met yfer leertn fpelen ,

En kaetfen met het ftael ja kyden aen den dans

,

Daer by geen vrouen dient,maer niet als flukfe mans.

Waer ghy, O dapper heldt ! en leyder van de henden.

Die haer geduchtcn fchrick na Ooft en Weficn fcnden

,

Koom,toontonsopeennieu,darHollant weder leeft j

Dat Hollant boven licht en op de baren fwceft.

Siet hier een wackcr man, a. die niet en fal befw ijeken,

Die niet en is gewent aen yemandc oyt te wijcken j

Die wort u toe-gevoeght, om met gcmeene kracht

,

Te doen al wat de ftaet van uwe daden wacht-

Gaet, gaet,man-hafrigh paer van duyfent uyt gekoren,

Gaet rechteens weder op, dat fcheen te zijn verloren} !
,

Gaet dondert met gefchut, befetde vlaemfche kuft,

Ln toomt de Spaenfche pracht en ongetoomdeluftj

Matkt dat de Koopvaerdy de ftroomen maggebruykê,

Maeckt dat de Viflery de netten magh ontluycken

,

. Maeckt dat de rijcke Zee met haer geheele ftrant

,

Een zegen over al magh ftorten op het lant.

Ku M armen, 't is genoeg, en waerom meer gefchreven?

U V.'' n.ir^,en doen al-ree de vlaemfche kuften beven.

Wc-1 flucks dan aen het werk , ghy zijt 'er toe-genoot,

Soo ghy de Zee bewaert, het landt is buyten noot.

Cp het fieryen i'M dm Hoogh-geleerden

lACOBUS LANS BERG EN.
D^. in de Medccijnen.

DTtBeelt was left eenMan.ec trooft voor fleke luydê,

Die in fljnBoefem droeg de krachten vandekruy dé.

Ja met fijn hoogh verftant, ginck fweven in de locht

E n leerd' oock even daer, al wat men leeren mocht

:

Dies hy aldus begaeft, heeft menigh menfch genefen

,

Die uvt het duy fter graf, fcheen op te zijn gerefen

}

Het fpeet de bleke doodt, dat haergeduchtemaght

Bevochten, aengetaft, en t'onder werdt gebraght.

Sy hoort den kloecken Helt, van alle Menfchen prijfen.

En vreeft, dat fijn verftant, ftaegh hooger ftaet te rijfen;

Diesleytfy inberaet , wat datter dient gedaen

Om fijn vermaerde kunft , tot niet te doen vergaen.

Sy geeft haer in het velt , en komt den Man befpringen.

En gaet een fchamper liet , tot haer triomphe fingen j

De groote Konftenaer , die op geen dooten paft.

Is fchielick wech geruckt , en van de doet verraft.

Celuck-lvenjinge aendenHoogh Ed. Geboren

Heere , Heer

JACOB van WASSENAER,
Bdender-Heere van jVaJfeHaer,Opdam,é'C.V. Admirxel

van HolUnt, é'c. Opjijn hoogEd.inhuldinge oyer deBa-

ronnye van JVaJJeriaergedaen op den 9 May^ 1^57.

"p\ Oorluchtigh WafTcnaer i ghy waert eens hoogh
-*—

'

verheven

,

Maer in foo goeden ftant en zijdje niet gebleven j

Ghy wiert onlanghsgedreyght met feker ongeval,

Daer van ick geen verhaelop hedenmaken fal j

a Luyt. Aim, Wittt Corn. de mttc
De
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De tijt is nu te goet. Dit zijn uw' befte dagen

,

Hier komt een deftigh Helt u op de fchouders dragen j

Hy die uw' Atlas is , en uyt het waternam

:

Dat is uw' edel Hert o Hcere van Obdam.
Dif is een wonder heyl , en onverwachte zegen

,

Die is u regel recht door Godes Hant verkregen.

Dies wenfch ik u geluck op delen blijden dagh

,

En dat u Wafl'enaer geduerigh waflen magh.

Gcluck-ii)cnfchhige aen den Heer

GEERAERT MARCELLUS,
En luffrsu

CATHARINA vander BURGH.

T Ndienmijneerflejeught, mijnaengenamejaren

,

* Mijnfoetelente-tijdt, noch mhaer groente waren,

Ghy foudt in dit geval , MarceUns weerde vrient

,

Ghy foudt van mijn gedicht ten vollen zijn gedient;

Maernu mijn ouden d.igh, mijn winter komt genaken,

Diemy heeft onderllaen een witten baert te maken

,

Soo voel ick dat mijn geeiUijneerilen drift verlieft,

En met een ander hayreenander leven kiell.

Al wat ick mcnighmael te voren heb ghcprefen

,

Datkrijghtin my voortaen , dat heeft een ander wefen

,

't En gaet ons heden nier gelijck het eertijrs gingh>

Detijdtdefnelletijdtverandeftalledingh.

VVaer draeght een dorre ilruyck van koude nu bevrofen

Ofaerdigh boom -gewas , afaengename rofcn ?

Al wat des Somers fpr uy t , en gulle botten maeckt,

Dat wort een kale ftock wanneer de winter naeckt.

Een vrolick Bruy ts gefang en wil geen droeve finnen
,

Maerdie van foetevreught haer laten overwinnen

;

Dus wie een aerdigh veers wil brengen in de feeft

,

Die dichte nimmermeer als met een blijde geeft.

Maer hoe kan my vcrmaeck of blijfchap overkomen ?

Mijn lieve weder-helft is van my wech-genomen

,

Mijn vreught , mijns hertfens wenfch, mijn troofl: , en

gantfcheluft,

Die is in haer alleen ten vollen uytgebluft

,

Ick heb in mijnen rijt haer foetejeught genoten

,

Mi;n borftin hareborft niet felden uytgegoten

;

Nu mis ick dat vermaeck , en in haer droevigh graf

Daer legh ick alle drift tot echte banden af.

IVlaer hcee ial ick geklagh in uwe feefte brengen ?

Sal ick mijn herten-leet met uwe vreughde mengen?

Neen vrient , ick wil een wijl my voegen na den tijt,

'k En wil niet droevigh zijn terwijl ghy vrolick zijt.

Doch ghy noch even wel verwacht geen blijde fangen

,

Die met een foet gevley de teere linnen vangen

,

Verwacht geen boertigjock, geenjonge lieden praet,

Verwacht geen fcet gcqueel dat op de feefte flaet

:

De Bruyt met haer gevolg na rechten eyfch te prijfen,

En met een foet gedicht haer gaven aen te wijfen

,

En is mijn fake niet:dat magh een ander doen (groen,

Wiens ocgh noch heden fwicrt ontrent hetjeugdigh

Ontrent den maegdenberg: laet die deBruy t befchrijvé,

Lact die , als in het gout , haer aerdigh wefen drijven

,

Laet die haer geeftig oog dat glans en vlammen fchiet

Begrijpen in gedicht , ofin een geeftigh liet:

Lact die het aerdigh waes van hare teere wangen

,

By nicmant oyt gefien als met een foet verlangen

,

Laet die haer rooden mont , haer lippen als corael

,

Vertooncn na de kunft in ongemeene tael.

Laet die haer foetenaert , haer wel- gemaeckte leden,

Haer teer en eerbaer root, haer onbe vleckte zeden

,

C H T E N.

Laet die haer heus gelaet hier brengen aen den dagh

,

En wat in dit geval de penne geven magh.
j

Laet die noch boven al hier komen openbaren

,

En fingen met de ftcm , offpelen op de fnaren

,

Hoealdegragejeughtontrcnthacrdeureliep
,

En ftaegh in gi oott n ernft om haregunfte riep

,

Wat yeder ondernam om hare teere finnen

Door kunft en foet beleyt voor hem te mogen winnen

,

Hoe fchrnp Murcellus ftont , bcnacut tot aen de ziel

,

Eerhy in dit gevecht den prijs alleen behiel.

Hoe dat iljn foete tong , door heus en deftigh fpreken

,

Hoedat lijn rappe geeft deflagen moefte breken

,

Haedat lijn geeftigh breyn fijn kracht hierin bewees.
En in de diepfte noot tor meerder hoo<^hre rees.

Leert kunftcn, Ibetcjeught, leert alle goede boecken
Door-gronden met verliant , en neerftig onderfoecken j

Niet ftechtsomjalshctdientjtepleyten voor dcRaet,
Nietflegtsom.na den eylch,tclpreken voor déStaeti

Niet Hechts om eenigmenlch met reden los te krijgen,

Als yeder is verbaeft, en alle tongen fwijgen
j

Maeromgeleerttezijnoock daer men vierighmint.

En met een foete tong een fchoone vrijfter wint.

Al wat men heeft gelcert , al wat men heeft gelefen

,

Dat kan, oock even hier , lijn meefter dienftigh wefen j

Gelijck in dit geval Marcello heeft getoont

,

En met fno weerden pant ten leften is geloont.

Maer , boven alle dingh , foo laet hem niet vergeten

De vryers onfer ftadt in haeft te laten weten

,

Dat yeder happigh zy , en uyt lijn oogen fie

,

Dat yeder diepe gunftaen lijn geminde bie

,

Dat yeder doet met ernft de vreemde viflchers fwichten,'

Datfy uyt onfen ftroom geen fuycken meer en lichten»

't Is nut dat yeder een op lljne waters blijft

,

Tot dat ons eygen volck ten vollen is gerijft

:

Van al dit foet beflagh moet ghy , ó Royer quelen

,

Moet ghy in onfe tael een aerdigh deuntjen fpelen

:

Voor vryftersRoomfchetacl.die niet een vryfter kan!

Spreeckt Hollants, lieve vrient , foo leeft'etalle-man.

Voor my ick fwijge ftil , van minne-brant te fpreken

,

Dat kan oock even felfs een killigh hert ontfteken

;

En dat enisgeen werck dat mijnen geeft vernoeghtj

Ofdat een grijfen baert en oudejaren voeght.

Ick wil
,
geluckigh paer , aen uwe feeft verecren

Wat my in dit geval de tijt heeft konnen leerea

,

Ick wil u (met verlof) gaen leggen in den mont

Wat my oyt wel beviel ontrent het echte- bont

:

Voor eerft heb ick geftaegh ,en op ver fcheyden ftonden,

Of in mijn eygen huys , of elders onder- vonden

.

Dat noyt het echte paer foo nutten huys-raet vint

Alsditgewenftelot, Tsvee herten eensgejint.

Met vrientfchap op teftacn, met vrede weder llapen,

Dat is een foeter vreught als hondert vette fchapen ,

Als al 't gemefte vee en al het groot beflagh

Dat yeniant voor de luft op tafel brengen magh.

Ghy daerom , weerde paer , foeckt ruft in alle faken

,

En laet geen droeve twift tot uwe kamer naken

,

Verbant met alle kracht , verbant de wrange fpijt

,

En drijft degramfchap uyt , en dat voor alle tijt.

Ick weet het voor gewis , dat ghy u leven dagen

Geen dingh in meerder ernft na defen fultbeklagen

,

Als dat ghy oyt een wy r , een fnick , een kleyne ftont

,

Hebt aen een grammen fin ofaen den twift gejont >

Ghy fult in tegendeel veel trooft in u bevinden

,

Indienje vinnigh bloet hebt weten in te binden

,

In dien u gantfche vreught was onder u gemeen

,

En hebt in als gewecft als fchapen onder een.

Het
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Her tweede trou-bericht dat ick heb konnen mereken

,

Bequaem het echte volck in haer bedrijf te ftercken

,

]s dat te geener ftont haer hefde dient gegront

,

Ofopeenjeughdighhjf.ofopeenroodenmont,

Die ftijlen zijn te fwack om dat gebou te dragen

,

£n wijeken al te licht voor alle quade vlagen;

V dient een ftijver balck daer op ghy fteunen meugt

}

Dat is een vafte gront van onbeveynfde deugt.

Daer blijft een innig vier al is het lijfvervrofen

,

Daer blijft een foete reuck oock in de dorre rofen

:

W ie , als hy paren wou , op eer en vroomhey t fagh

,

Die houdt een ftage vreught oock in den ouden dagh.
Ick \v il hier voor het left een derden regel fetten ,

*

Daer op het echte paer voor al behoort te letten j

Het is de foetfte plicht voor wijfen echte man,; i

;
pat yeder in fijn deel vernoegen vinden kan, '

Indien men is gefint fijn herte foo te buygen

,

Omuytfijn bed-genoot fijn vollen luft te fuygen

,

En dat het gantfche fi:uck hier toe wert aengeleyt

,

Soo isvoordatgefin gewiffe vreught bereyt.

My zijn nu twee-mael thien en vijfgeheelejaren

,

Terwijl ick bengepaertjin haeften wegh- gevaren

,

En ick en weetgeendinckmy foeter aen de ziel,

Als dat ick defe plicht geduerigh onderhiel.

Jckkan het voor gewis, ick kan het heden feggeoj

ick kan het als een pant in uwen bo efem leggen

,

Dat wy uyt du beleyt genoten meerder vreught

,

Omtrent den ouden dagh, als in de groenejeught.

Hoe dat ons metter tijt de jaren verder liepen

,

hfoe datwy meerder kiften foeter vreughdefchiepen>

Hoe meer de jeught verdween , hoe meer ons liefde

Soo dat ick heden noch betreure mijn verlies, (wies !-

Maer ick en wil van nieus geen droeve klachten maken

,

lek wil (met u verlof) mijn penne liever ftaken

:

Wel aen dan, weerde vrient, ick wenfche tot belluy t,

Ick wenfch het even u , en uwe lieve Bruyt

,

lek wenfehe datje meught in ftaege trou volharden ,

Te faraen welbedaeght, te famen leelick werden

,

Te famen gaen ter feeft daer niemandt oyt en trout

,

En daer men even-wel geduerigh Bruyloft houd.

iVifsheytin mans,geduU in "vroulven

,

Dat ka.n het huys in rtificn houleen.

K^en d^Achtbare , Moeerde en Konjl-rijcke

lonck-yro»-^

ANNA ROEMERS.
A Nchifislam en ftram, door veelheyt fijner dagen,

•^-^ Wiert op den kloeken hals van fijnen foon gedragen,

Dies is den Troyfchen Helt , om fijn beleefden aerd

,

Van yeder hoogh geacht , de werelt doorvermaert.

Een roomfche vrou behielt haer vader in het leven

,

M et in lijn ouden tijt haer teereborft te geven j

Dies maeckt een yeder een van hare daet gewagh

,

Na foo veel hondert jaer noch heden op den dagh.

Twee daden , na my dunckt,die geene daet en wijeken.

Noch derfick u met beyd' ó Anna vergelijcken.

Ghy draeght niet vooreen reys uvader hier en daer,

Ghy draeght den ouden man geheel het rondejaer.

Ghy draeght met gantfche kracht uws Vaders fwaeke

leden

,

Ghy draegt met foet gedult fijns geeftes fwaekigheden

,

Ghy draegt en gv verdraegt en wat mendragen mag j

Ghy fijt de gantfche vreught van fijnen ouden dagh.

iï^neas heeft ('t is waer) fijn lieve vrou verloorcn

,

Doenhy fijn vrou verloor. Ghy geenen man verkooren,

Om met te vryerhart te dragen defen man

,

Die niemanuneer en heeft, die hem meerdragen kadi

Al geefdy , met de borft , u vader niet te fuygen

,

Ghy houd fijn leven op. Wy fijnu des getuygen.

Wy weten , dat fijn lijffou liggen fonder ziel

,

Indienu heus onthael niet beyd' en onderhiel.

Sijn ouders wel te doen , wert wel te recht geprefcn

,

N och kan men nu en dan van fulcke dochters lefen
j

Die haren vader draeght , is hier en daer noch een

,

Maer,diehaèrvadersboeck verbetert, ghy alleen.

Gedicht op het Boeck des Weerde , Eer-fiiecrden en

Godfdtgen Bienatr eks Woordts

1^^ W I L L E M t E E L I N C,

t
' Genaemt Balsem Gilea ds yoor

ZlONS WONDE.''7l"..b*.oo

T^ E Dochter Zions queelr, en fit met bleycke wangen
*-'^Sittreurighinhetftof, met groote pijn bevangen,
De geeft is wonder flaeu die in haer aders fpeelt

:

O droevigh ongeval I de Dochter Zions queelt.

Wat is u teere Maeght, wat magh u fieckte wefen

:

Waer van is u het quaet, het droeve leet gerefen ?

Ontftaet 'et uyt de maegh' ofuyt een koude fu cht ?

Ofuyteenhittigh bloetrofuyt een quade lucht ?

Ach, wateenfeldfaem ding! wat alle N4eefters foecken

Of in haer eygen breyn , ofvreemde mee fter-boecken

Is hier maer enckel droom. Een yeder is verftelr,

Onfeker wat vergif u fwacke leden quelt.

Ach ! die haer gantfche werek van fieckeluyden maken,
Hoe-wel fy nvetter hant aen u gewrichten raken

,

Enwetengeenbefcheyt. De kunfte blijft te kort,

Men voelt nier aen de pols wat in haer herte fchort.

Hier uy t komt dit gevolgh , datgeenderley gewaflen

,

Hoedanighdatfezijn,utoeenzijnte paffen.

Want niemant , wie het zy , en weet 'er goeden raet.

Indien hy niet en weet de gronden van het quaet.

Een iVlan ,in dit gewoel , met yver aen-gefteken.

Een Vrienc tot aen het merehbedroeft in u gebreken,

Die tait u naerder aen , en vint ten leften uyt

Van v'aer de flimme fucht van defe koortfe fprüyt^,'^

Dies fpreeckt hy met befcheyt j ó Dochter defe wonden
Onrfangen haer begin uyt uwe droeve fonden

:

Wat fal , in dit gevaer , wat fal u plaefter zijn ?

Daer baet geen fïechtc falftot diepe ziele-pijn.

Al wat 'er voor gebreck magh aen het lichaem wefen

,

Kan fap jofpap, ofgomjoffout , offmoutgenefen

Of yet dat in den hofofaen der heyde ftaet

:

Tot yeder ongemack isveelderhande raet.

't Is anders met de geeft, en met de fnoode qualen

Die door het innigh merch tot in de ziele ftralen j

Daer is maer een behulp dat ons gefontheyt biet

,

En dat en waft voor al hier op der aerden niet.

Het is een hemels zaet, een onbegrepen wefen , (prefen

Noyt dooreen menfchen tong noyt hoogh genoeghge-

Godt in het fwacke vlecfch, hetonbevleekte Lam

,

Dat een-mael voor de menfch hier in de werelt quam:
Sijn weerde bloet alleen kan u het eerfte leven

,

Kan ude nieuwejeught, en krachten weder geven.

O noyt begrepen heyl I ê Bdfem Gilead.'

O dierbaeroogen-falf .' ó foet en krachtigh nat

!

Doch om op vaften gront uyt dit verdriet te komen

,

Soo leert wat u behoeft, en hoe het dient genomen

;

Hier ftaet u voor-fchrift in leeft.weerdeDochter leeft

En foeckt met alle vlij t hoe defe koorts geneeft

Dundkc
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Dunckt u het Boeck te lang; fo denckt 'er weder tegen
Hoc diep u dei'e quael is in de borfl: gelegen

;

( font

Denckt vry dat noyt een menfch werd in der haeft ge-

Of van een innigh zeer, ofvan een oude wond.

Lof-ghcdicht , Op de Gcdenck-T»eerd{ghe

NATIONALE SYNODE,
gehouden tot Dordrecht (^nno 1 6 1 8 ende i(J i y.

A Ls chrifii\ftcrdic Leer was in haer teerejaren

,

^^ En darmen eerft begoft de Volcken te verklaren

Des Hemels nieu verbont , des Heeren goeden wil

,

Ontftont in d'eerfte Kerck een Kerckelijck verfchil

;

Den defen was gefint de menfchcn te befnijden ,

Den genen woud' het Volck van 't oudejock bevrijden

,

Elck bracht zijn reden by , tot dat den nieuwen twift.

Door oordeel van de Kerck ten laettlen wert geflift.

Het oordeel van de Kerckin Kerckelijcke faken,

Op Godes woordgegront, isom een eynd remaken
Van dwaling in de Leer , die nu en dan ontftaet

,

Als 's Menfchcn fwak vernuft fig hier ofdaerontgaet.
Doen nu des Heeren Woort lbo verre was gekomen

,

Datd'Overheytdes Lants , 't Geloof had aengenomenj
Quam Arrius ter baen , en ftorte lancx om meer

,

Door Conjlanttni rijck , fijn ongefonde leer

,

Den Keyfer dacht vooral van fijnen plicht te wefen

,

Te vanden chrtjH Bruyt , haer wonden tegenefen

,

Beroept daerom , tot ruft der Kercken in 't gemeen-,

De Dienaers van het Woort te isijcert al by een

,

Hy felfs een van 't getal komt fitten in 't gerichte

,

Hier wert de nieuwe leer gehangen in 't gewichte

,

En na dat lange tijdt op alles was gelet

,

BleefChriftus die hy was , en Arrius verfet

,

Een Kerckelikbefluyt , van t'faem-gevoegde flemmen

,

By d'Overheydt verfocht kan Werre-geeflen temmen:
Is 't richt-fnoer van't vernuft,den rechten bant van als

Waer onder Eygen-fin moet buygen haren hals.

Daerisonlanghs geleeneen Tuymel-geeft gevlogen

In 't midden van het Landt, die heeft daeruyt-gefpogen

Verwerring diep-gefocht , een dochter van de Nacht
Die ons verecnigt Lant in tweedracht heeft gebracht :

Den Vrient twift met fijn Vrient, den Broeder met fijn

Broeder

r

Dell Vader met den Soon, de Dochter met de Moeder}
De Staet hel t naer het fweert,de Kercke nae den ban

,

Het gantfcheLant dat fwierr gelijk een dronken man:

De Vaders van het landt, der Kercke Voejler-heeren

Sijn neerftigh in de weer om ongemack te keeren

,

Men raet-flaegtalle daeg.men foecktaenelckenkant

"Wat dat 'er dient gedaen , tot rufte van het landt,

't Heeft u Manhaftigh hzn.NaJfoufchen //^//', verdroten.

Ons Vader-lant te fien van alle kant befchooten

Met pijlen van de Twift : ons lieve Vader-lant (pant:

Voor 'z'vék'tNaJfoufche bloet fich dikmael heeft ver-

Ghy gaet daerom geftaech in dijn ervaren finnen

Beramen , hoemen mocht den wrevel-moet verwinnen.

U hart is ftaegh beducht , u Geeft isongeruft

,

Hoe dit ontftckenvyer mocht werden uyt-gebluft.

Men vint ten leften goet den Raet van alle Kercken

,

In eenen Raet vervat , hier op te bten wercken

:

Hier roe wert , door u hulp bequaemen Tijt beraemt

,

d'Uytfchrijving wertgedaen.dePketfe wert genaemt
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Daer Z)or^/r<'f/?/Ieyrom-ringhtmet vicrderley rivieren.

Dieom haer hooge veft met verlchc ftroomen fwieren

,

Een b ylandt end' een Sradt : daer is het open vele

Byd'Óverheyt voor elck tot i'famen-komftgeftelt.

Hier hebben hun voor eerft in goet getal gevonden
Dieonfen Fryen Staet heeft in hacrplaetsgefonden

,

Vol weerdigheyr,en glanrs,vol trouwe, vol befcheyt;

Op dat door hun beftier de fake wiert beleydt.

Terftont vloeyt herwaerrs aen,uyt veelderhande landen
Een fegen-rijcke becck van wondcrbacr \ erftanden

,

Vol van een hoogcn geeft , vol Goddelijcker kracht,

V(^l helderlicht , bequaem te fchijncn in de nacht.

Soo naeft als yeder was aen óc(t: plaets getreden

,

Den aenvang van het werck, is vaften en gebeden

,

Ten eynde Godes Geeft , gefegen uyt de locht

,

Opyeders hert,en tong.fijn fcgen ftorten moge. (Aen
Gods woort,Godsfuy ver woort,geenmenfchelikevon-
Is falf, en heylfaem 'cruyt voor Kerckelijcke wonden

,

Daerop wert hiergebnuwt, dat fteltmen hier alleen

Tot eenen vaften gront , en onbefweken ftccn.

Men heeft by een gefiende Bloem van alle landen

,

Die niet en zijn geboeytmet Paufclijcke banden

,

Het Merg van kloek vernuft , de Keeft van diepe leer

Des Aertrijcx edel Zout, des werelrs Lichten Eer.

Hier brengt een yeder voort, al wat hy heeft van binnen

De gaven van fijn Geeft , de fchatten van fijn finnen

,

Den rijk-dom van fij n hert, de vruchten van fijn monr,
En wat 'er oyt een menfch in 's menfché boefem vont.

Wanneermen op hun beurt hoort fpreken al de Vaders
,

Wat vooreen wonder kracht ontfluyt des herten aders

,

En dringt in ons gemoet ! Gods lof fy hooch vermeit,

Die in fijn weerde Kerck alfulcke lichten ftelt.

Wie dat hier komt ontrent fier als een beke vloeyen

Van honich-foete tael , voelt in fijn herte gloeyen

Een ongewoonlijk vyer , een geeftelijcken brandt

,

Voeltalseenhelderlichtop-gaeninfijnverftandt.

Ghymoeftnu, mijn vernuft, hier werden aengedreven

De Vnders elck by naem haer eygen lof te geven , (ftil

,

Maer ncen,ten mach niet zijn : gy moet haeft fwijgen

Door fautc van de plaets , en niet van goeden wil.

Nu Vaders zyt gegroet , den Staet van dele Landen

Prijft uwe trouwe daet , èn biet u danckbaer handen

,

Wenfcht , dat dit goede werck magh doen alfulcken

vracht

Dat Twift , en fwarte Nijt mach tijden op de vlucht

:

Wenfcht, als met eene ftem, dat al des lants gemocden

,

Niet als een fachten Geeft, en liefde mogen voeden

,

Wenfcht als met eene ftem , dat over al voortaen

Een broederlijke guntt by yeder mach ontftaen.

Nu Vaders zijt gegroet : de Harders -van de Kercktn

Verlangen om te fien de vrucht van uwe wercken

;

Verlangen om te fien, Godts vyandt tot een fpijt

«

De Nederlantfche Kerck van wrevel- moet bevrijt.

Nu Vaders zijt gegroet, /i^lovcn uwedaden ,

Wy fien in u beftuy t een teycken van genaden

,

De ftilre van het volck, een vriendelijken bant

,

De haven van de ruft , de vrede van het landt

,

En evenwel nochtans (vergeeft ons defe reden)

En evenwel foo is het flot van ons gebeden

,

Dat Godt fijn heyligh werck alfoo hier laetgedien

,

Dat wy in defen ftandt u hier niet meeren fien.

EYNDE.
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VOOR -REDEN.
Ewijle

, gunftige Lefer , dat Nuttigheydt en Ver- . ^De eertiT rpicrrh-

maeckelijckheydt, te lamen gevoeght , van oudts S°°Srn°uÏÏe
de gantfche wereldt deur zijn geacht geweeftals fïffo7SÖt
twee faucen^om alle dingen fmakelijck te maken : SïKS.frö^^'
en dat ick eenigen tijdt herwaerts voorhebbege- KS?Snh-
hadt, om (na mijn kranck vem-iogen) de lieflieb- Sj?fo%„ï;K:
bers onfer tale van tijdt tot tijdt iet liilcks toe te SfgSShï
fchicken , dat aen de lelve tot beyde gelijcke- rJS"

Fr.fr,:.

lijck aenleydinge mochte geven ; loo en heb ick tot dien eynde voor Tf^Lf^fB^rfu

ditmael niet beters konnen voortbreno-en, als het werck dat u heden fjf^!'^''"' "f
^^ -

vvert vertoont ibeltaende ineen nieuwe verlamelinge van oude fpreek- ZL"n[] t"^rlo

woordenen by-fpreucken , uyt veelderhande talenen tijden met op- l^'^ltmtjtm
merckinge gekofen, en den loop van 's menfchen leven befcheydent-

ff|lS?b?nb«fe^

lijck toe-i^epaft. Omme waer vanden naeukeurii^en Lefer, ftot beter ï^^.f'^.l*'^"'''"-

gebruyck van alles) wat naerder t onder-rechten,loo vinde ick goet,{b gSSninS
wel over deNuttit^heyt als Vermakelijckheyt van de bv-lpreucken en f'^'-'^^fr^öcf'bS

, V ,
'

1 n 1 1- ^ ï
niet lüciijS onoer Dct

fpreeck-woorden m t eemeen,en op de ^eltalte van dit werck in 't by- '^"T'

tonder , by maniere van voor-reden , wat te leggen. Aengaende voor nclTJdZhit^mm

eerft de Nuttio-heydt en Vermakelijckheydt van de fpreeck-woorden "«"^','"^"« tuL

m t gemeen , io wil ick den gunltigen Leler kortelijck vijt bylondere ^ fu , nefcio

nuttigheden, en even foo veel vermakelijckheden van de felve,als met ?eTtrpróve!bi'i.

den vinger , aenwijfen. Belangende de Nuttigheden , dient aenge- "V"^^'
^^.^''^" f^-

merckt i. Dat by-fpreucken en fpreeck-woorden (wefende als over- toiuTnimumf&

gebleven voncken van de hoogh-dravende wijsheydt der voor-vade- ac^'^osquofdam

ren van d' eerfte wereldt ^) zijn gewifle leer-meefters van den loop des im^urtTnTxos''''

levens, aenwijfende uyt oude ondervindinge , hoe in nieuwe gevallen ETF^tforlt
ieder fich heeft te dragen. ^ i. Datfe , mits de fpitfe haerder fcherp- i»ft-nb.^.cap.^.

heyt , krachtelijck door-dringen in de gemoederen der menfchen , la- prllt.^chüiad"

tende inde felve als fekere weer-haken, dienftigh tot opweckinge f^nproverb. m.

van dieper bedenckinge , als wel voor eerft daer in fchcen te fchuy- Hii^rnfcrargu-

len. "
3. Datfe geheel dienftigh zijn om oude, en felfs oock uytheem- j'^'Thufcseaici-

fche Schrijvers grondelijck te verftaen , die anderfins op veel plaetfen cïv "néS.,óe^-

duyfter en orifmaeckelijck bevonden werden. ^ 4. Datfe de rechte ev- o'^"/^'
inipcms.

genichappen en ingeboren acrtvan de natiën envolcken (uyt de- -ExÉrc.294.

welcke de felve haren oorfpronck trecken ) fonderlinge wel uyt- (SmïrS?.
druckcn, en aen den Lefer levendigh vertoonen. ^ 5..Datte niet alleen ï/SfevSnS
tot verwackeringe des verftants , maer fonderlinge tot een rechte ge- SSgSJbep
fetheydt en vromigheyt des levens, in een kort begrijp van woorden , bc?cilb,KS=

een goeden wegh banen. ^ Belangende de Vermakelijckheydt van de S!l.cn*S*c>ÏÏS

by-lpreucken en fpreeck-woorden, d' ervarentheydt fpreeckt felfs "^S^^^^^-
jr, E>atfe een reden vergieren als gezaeyde paerien ,' in der waerheydt ^^iult!a''T'Z

bevonden worden te wefen even die gulde appelen in lilvere fchalen , -^^ ^'

»

ft dluget

daer de Wijfe-man van gewaeght , Prov.25. 1 1. 82. Datfe gantfch b'e- ^tlnf^:: "

valligh zijn om hare kortheydts wille, en mitfdien recht bequaem om ^Gh^efUfi»eio
.

onthouden te werden, hebbende ondertufïchen miich den gantfchen Vo^SeloZi'Jna
tra tjHelle eJJ'tré'

che non refpknda delVornamento di eejuelli : pofcia che appaianogli proverbi detti m-vcntati dagV huomimpittfagi, t jttaltfotto <iniabi!e
ofcurita , opurfotto 'velamenti d''ingegnoJetranJlatonttllii(trano,tjua(ichiare (tellejacommunfwjella-^ ondofion folo adornano og?,i
lingua, ma ativivano ogniragiojtamento, ogrtTve, ofamiliare, o domefiico, opul;lico,opyivalo. Thom. Buoni. d. prevat. Pio.

(a) 2 keeil



VOOK-REDIÏN.
Il ïDrpnitif fp^tfth- kecft van de wijftc boeckcn, zijnde mitsdien bequaem om gebruyckt

Ki""'3°°^ho'j;' te werden tot fin-lpreucken en op-fchriften in veldt-teyckens, gkifen
,

KroteT/'SS gebouwen en diergelijcke gelegentheden meer. ^ 3. Datfe de bijten-

ï'Sï^'ïïS' Se waerheyt(die in haer eygen geftaltc by 't meerendeel der menfchen

De''ronnc" lïJiflrl! veeltijdts niet ten beften en wordt op-genomen) met een verbloemde

!

SKScrïï om-reden tot in het binnenfte der gemoederen behendelijck indrin-

SL%°"s?i" 'è^^- ' 4- Datfe geheel buyghfaem en reckelijck zijnde tot veelderley

SS fSch-too"o"=
liken, oock verlcheyden van aert wefende, met groot vernoegen van

SrölIJSÏS'ïn hoorders en lelers, gevoegelijck konnen werden verdraeyt, en tot an-

Djljfm/S toaïc
<icre gelegentheden van iliken merckelijcken konnen werden iiyt-ge-

ttn%T^.d?sX ^^reyt. ^ 5. Datfe dooreen aengename duyfterheydt fonderlinge be-

f
"i^

to8o?ötn Dtr
valligh zijn, en wat anders in den fchijn, wat anders na de waerheyt in

SSiSVS" fich hebben, waervandeLefernaderhandt het rechte wit en oogh-

Hmc cVceroni
^^^^'^^ komendc te treffen, placht in fijngemoedt een fonderling ver-

Saiinx difta. nocgcn tontfangcn ; niet ongelijck den genen die onder de dichte

ToimtjtiL. bladeren een fchoonen tros druyven , na lange foecken , eyndelijck
Aiiis,Mucrones j^omt tc ontdcckcn. ^ De bevindinge leert ons dat veel dingen be-

provcrbi^efTe tct acrt hcbbcn alflè niet ten vollen gefien , maer eeniger-maten be-
fententias VI-

^yimpelt cn ovcr-fchaduwct ons voorkomeni't welck Poppxa,de Key-
DiuntcsyUDi mor- £ "i/i-'i i/^i i\
daxiiiudverum, fctinnc, wcl vcrftacndc

(
gelijck van de lelve getuyght wert ) wasge-

«rfacTie'offén- woon hact niet te laten fien,als foo wat bedeckt, en als m een fchadu-

<iuntur
,

fuavi ^e , om hct gcfichte der omftanders niet te verfadigen. ™ De by-

?amero'TiLu- fpreuckcn dan en de fpreeck-woorden bevonden zijnde te wefen van
*"'• foodanigen nuttigheyt en vermaeck, als voren is gefeyt^ foo en is' et

fignifienZequeU nict tc vctwondcren dat de befte, wijfte , oudtfte , en aenfienelijckfte

van alle volcken en tijden , met de felve oyt veel hebben op gehadt.ledeur voudra.

que^aiirrrejuf- Mcn vindt dat niet alleenlijck de voor-treffelijkfte onder de Heyden-

pr'atlo^zt": fche Philofophen , als Ariftoteles, Cleanthes, Chryfippus, Ariftides

,

S?to5 %?St '^enodorus, Didymus, Theophraftus, Milo,Diogenianiis, en oock an-

^^t^j?'?fttiDiaeh clere meer , de felve verfamelt en veel gebruyckt hebben , maer oock
1 Provcrbiunieft Jat dc voomacmftc onder de (^ene,dic den waren Godt waerlick heb-

^arfeiïïm'T bcu gekent,foo Koningen,Propheten, als Apoftelen,ja de eeni^e Sone
fcuritate tcgcns. Godts , cvcu de Hecte Chriftus felfs ,

"" hier van werck hebben ge-

Symb^^Thomof macckt, CU nict veronwaerdicht de felve in hare fchriften en redenen ,

Buoni
,

Eraf. & ^ trele^enthevt, te vermengen ibehalven dat de machtichfte Koning

NicoiaoZegcro, van Iltacl , cn met een de wijfte man die oyt was , daer van met oplet
viro apprimè

j ^ crefchrevcn ; gelijck mede doet Tefus Syrach, en van gelijcken
crudito , ea tan- *^ O ,^*^i//' i /- j\- njHi
turn funt provcr- Bcnfira, wicns Groot-vader (foo gelooft werdt] is geweelt de Propheet

^mpieauTtur'^ Icrcmias ,
" en dit alles op feer goede gronden , en om byfondere re-

ut aqud com- dcnen.Waut is 'et van gewichte te houden dat een wijs man feyt ; veel
plures fint cele-

*~^

bratajaétataque

:

. , - • j • r
ut fcito quopiam figurK alicujus involucro,aiit certc crudito aliquo Laconifmo fccernantiir afermone communi :

ac dcnique,ut la-

lutarcm contincan't lentcntiam luliiis Scaligcr paroemiam cenfet effeoracionem vulgatam, ajlcgoricam, five alludentem. Hadria-

nuslunius, orationem vulgo inufuhabitamallegoriccaliquidinnucntem. Thcophylaftusorationemoblique& occulte, atque

omninocollationequadamaliquid,quodproporucrat,oftendentem. Synefuis orationem, quzfcf.tentix dignitatemhabensacan-

tiquitatcm è Phlloiophia depromptain, gravem plane obtutum leclori «xhibeat. Vid . D. Gerard. Voflium Orat. Inll. lib.4.. cap.4..

m Nenitiarctafpeftum, intjuttTacitus j velquiaficdecebat. Huc pertinent ha:c, &alia : Ubi cudaver ,ihi ac}uila. Canisad'v^

mitum. &fimilia, qusevideinAdagiis veterist noviTcftamcnti Martini Dclrio. n Benlira ab Ebcpeis intcr prifcosfapicntcs

numeratur, & nepos Icrcmix Prophct» fuiflc creditur. Ica Paulus Fagius epift. ad Gafparum Heldelinum.

meer



VOOR-REDEN.
meer dat veel wijfe feggen , noch meer dat de wijlle van veel landen

feggen , noch meer dat de wijfte van de gantlche wereldt zeggen , en

dan noch boven al , dat alle de wijfte van tijt tot tijt, en met tullchen-

loop van veel tijden en eeuwen eenftemmelijck hebben gefeyt, en ge- « Phiiofophus

ftadelijcknoch bUjven feggende. ° Spreeck-woorden (feyt'ereen) ^^ttrquZm
zijn dochters van de langdurige ondervindinge,zijn als beproeft gout , ^ic in opdmis

*^i numeraretPopri-
me ïfponditja als enckele Gods-fpraken. p Spreeck-woorden hebben behouden

,

en (tot dele onfe eeuwe toe ) overgebracht het gene dat noch metale ^^ maxime

pilaren, noch gehouwe farcken, noch harde marmerfteenen , van den S"w?;«gL-

knao;enden tant des alverteerenden tijdts hebben konnen bewaren. '^"J-
p^"''/"^-*0 .. r-J- oS)ummseaucto-

"^ Spreeck-woorden doen ons lien in de vorige en tegenwoordige we- ritatiseffe debet,

relt, ja dickwils meer als de oude felfs oyt daer in helïben gefien : want pEt confen!

gelijck een dwergh , verheven zijnde op de fchouderen van een reus , ^'""t gemes. a^

verder liet als de reus felfs ; insgelijcks onfe eeuwe (hoe-wel minder in srpielnum''ren'ï

hooge wetenfchap als de oude) geholpen (boven de wijsheyt der voor- bendis propemo-

tur. Chrtjlofh.

Befuldus axiom.

l.

vaderen ) met eygen ondervindinge , liet en feydt dickwils meer als

de oudtheydt felfs te voren heeft gedaen. Al het welcke by my over-

wogen en ingeiien wefende,foo heb ick geoordeelt dienftigh te wefen p Pubiicisrumo

in onfen tijdt en tale,aen de inwoonders defes Lants mede iet wat van •nftar'^''öracu]?.

dino;en defer ftolfe in handen te ^even, en daerom en heb ick niet in 't Non omnmo de
nihilo eft quod
publico fermone
circumfertur.

Hefiod.

Publicus rumö
nunquam feré

fruftra. Augufi,

gemeen by eengeraept alderhande Ipreeck-woorden fonder onder-

Icheyt i maer alleen de gene die , boven de eygenfchap van een foete

verbloeminge , iet dienen tot leere , en verbeteringe in haer hebben.

Boecken (mijns oordeels) behooren te wefen, gelijck een van de oude
wilde dat de maeltijden fouden zijn , achtende die de befte niet, in de omnium

welcke men een tijdt langgantfch uytgelaten vrolijck was geweeft,en

daer men veel gegeten en gedroncken hadde, waer van men dan noch i- pro^rbi jom

con-

fenfus , natur

vox eft. Cieer.

tutti p-ovatt.
des anderen dae^s in mage ofte hooft groote pijne komt te gevoelen j

maer wel de foodanige , daer van men de befte fmake eerft des daegs

daer aen gewaer wert , door het herkauwen van de goede tafel-reden fi''° '^^ M'»'

aldaer voorgevallen. Ick wenfche dat al het gene de gemeente om te oSecn m\xm
lefen in handen wert gegeven foodanigh ware,dat de Lefer niet eenige

'^^'^^'^^^^^'''

ongefouten vermaeck aaer door werdc aengebracht ; maer fonderlin- qSyrach 8.9,10.

ge dat een ieder na het lefen lich in eenigen deele t'clcken verbetert Nemefprifepomt

mochte vinden , en alfoo een goede naihiake ( hem ten beften ) daer
^cJmJl\f"mais

van mochte behouden : en om dier oorfaecke wille , heb ick my in ^ntretHmoy en

defen gedicnt van leerfame fpreucken , beyde uyt oude en nieuwe ^Z/clt^tuX'-

'talen , uyt de welcke ( na mijn gevoelen ) konnen werden afgeno- r'!"^ra, d^ux

men trefFelijcke gront-regels van verfcheyden ftoffe , die in den loop yldgZent, é^u

des levens alderhande menfchen konnen dienftigh zijn. Infgelijcks ^^oyen pur fahe

heb ick goet gevonden ( tot meerder licht en nuttigheydt van den ces.

Lefer ) in de ordre van dit werck te volgen den gewoonlijcken loop -_
van 's menfchen leven , ten eynde een ieder , nae fijn gelegent- TeU propos afai.

heydt , fpoedelijck ;' en zonder lange zoecken , fijn gerief daer in f^^^^^p^^^^'^f^s

zoude mogen vinden. Ick heb van gelijcke de hooft-ftucken van r,ences,apprene,rtences,apprenent

les nowveUes dude felve gefocht te verluftigen door de Nederlandtfche dicht-kon-
rnonde,ies»,oyens

fte : en alfoo de Poefie terechte by de oude werdt gefeydt te zijn pour s^y condmre

,

een fprekende fchilderye , en de fchilderye aen d'ander zijde een fwij- "

gende

Ó'la'voyepourt

fortir.



VOORREDEN.
r Quid probabi- gcndc Pocfic ; foo hcbbc ick het voorfz werck mede doen vergieren

ncmólToTdidt? door dc fchilder-konft : waer in, onder andere , daer op mede is acht
quidverifimiHus^,

t^^'^^^men, (om door de vcrandcringe den Lefer des te meer vermake-

ïadonum° con- fijckheydts acn te doen ) dat veeltijds de kkedinge en het wefen felf^

dïm fuffyigïuni; van de figuren, zijn gelMt na de talé van het fpreëck-woordt, dacr op
comprobavirPC;' het beelcï llaet,zijnde op een SpaenS;Italiaens,Frans ofte ander fpreek-

sHabenthocpc- woordt, gepaft een Spaenlche, Italiaenfche,ofte Franfche kleedinge en
cuiiare pieraque wefcn , loo veel de kunfle heeft willen geven ^ in voegen dat hier de

erHngL.l''ronlr" wijsheydt van oude en nieuwe volcken, niet alleen geleien, maer oock

na^"bn['''\?oJ
^'enig^r-maten gefien kan werden. Waer by dan noch komt,dat onder

rinaii'e"nuiT?"iir- clckhooftftuck ziju gcvocght ccnigc over-cen-ftemmende fpreeck-

nnr^^^niTifum woordcu van andere volcken op die ftofFe pailènde , opdat de een-

gratix' deccbat. dtacht CU gclijckheydt van oordeel van verfcheyde natiën, in een het

Srtrvtrqui'. Telve leer-iluck t'lamen komende, te beter by den Lefer gevat, en van
dam, quï recu- meetder gewichte geacht mochte werden. ' Ten leften heb ick mede

nc"c gemSnam ' goct gcvouden op vcrfcheyde plaetfen menichte van fpreek-wgorden
fapons gratuim

j-^j^j. ]^j ^q vocgcn in hacr oorlpronckelijcke tale,ten eynde(elcke fpra-

hisTocTs^n" qui" kc in hacr felven een byfonderen aert hebbende)de Lefer de talen ver-
bus proveniunt.

f^^^ude , dcs tc bctct Qc rcclite eeur en eyt^enfchap van de fpreucken
Erafm. Cut coit- r ^ r \ C- ^ \ rL- t
[onumeji^jtiodait en fprakcn loude mogen in-nemen. ' oiet dan nier, goetgunltige Le-

gmfiihplfrr^iui. fcf. ^ 't kottc miju ooghmerck in dit tegenwoordigh werck,het wele-

en/: scaUgfr de j^e foodanigh is , dat een ieder tot fijn eygen gebruyck het zelve van

Exef.r^t^''''^' tijdt tot tijt kan vermeerderen met de by-lprcucken en fpreeck-woor-
sic itaque een- (Jen,die hy liier en daer fal mogen hooren of lefen ; tot hoedanige ver-

pHa,qua"fiqurnt meetdcring dies te meerder ftoffe is , vermidts ick, nu een geruymen

^u^Tcor^e fo- ^^i^^ ^^^ verfcheyde faken ( boven mijn gewoonlijck beroep
)
befich

veri fententias zijudc gewceffc , hicr toc Tikt CU hcbbc konnen brengen foodanigen
'

\ vlijt en'l:ijdt,als wel noodigh foude zijn geweeft. Doch hier noch wer-

- dende bygebracht foodanige vermeerderinge , als voren is gefeydt

,

foo vertrouwe ick vaftelijck dat met 'er tijdt uyt dit werck foude mo-
aiiamquafi'coio- g-gj^ ontftacn ccn liclFelijcke honidiraet , te famen gebracht en Q;e-
mam fi deducas ; O iinli J • TL"- /* 1

iidem fanè fint wracht uyt dc beite bloemen van oude en nieuwe Icnrijvers, Imaecke-

'^Hftinx^com''™ ^^i^^ ^^^^ ^^^^ monden die niet geheel onfmakelijck en zijn^in voegen

mèndadoikTion dat hct fclvc fal kouucn dienen d'onwetende tot onderwijfinge , de

[ta"profeao"dT- wijfc tot ondcthoudt, de kinderen tot leere , de jongelingen tot brey-

mumcft,atqucfi dcls, dcu oudcrdom tot vermaeck , en alle menfchen in 't gemeen tot

tyun^^r een S P I E G E L der Waerheydt. Duyt ons voornemen ten beften,

geniet onfen arbeyt, waerde Lants-genooten, en weeft gegroet van

uwen (rantfcf? lUenft-^licht'igen

TACOB CATS.

quafdam, fubni

xafquecertis, ut

ita dicam, uiio

matifmi fulturi

fuftineri : quas in



Zien den Leler.

Mejnt lemandt defen hoeck te lang ofgroot te ivefèn
,

Vie magh, indien hy wti, alleen maer iveinigh lefen ;

Een reden, (onder meer, een regel welgen;at
,

Eenfpreucke, waerde 'vriendt, is hier een groote fihat.
Sqo ghy daerom dit werck mtjfchten eens quaemt te koofen

,

If'llt oock het minfie ivoordt niet haefiigh o^er-loopen :

Herkaut, eer dat ghy fwelcht ;Jlockt met, geltjck een ^raet:
Maer denckt meer, ais ghy leeft; en leeft meer, als'erftaet.

E C C L. 12. 13.

Les propos des iliges font comme aiguillons.

Hier is wat plomps, hier is watpherbs
,

Hier is wat lafs, hier is watferfs ,

Hier M wat kroms, hier is wat rechts
,

Hier is wat goets, hier is watftechts ,

Hter is wat 'van de mtddel-maet
^

Weet dat 'etfoo met Boecken gaet.

Hier moet de Lefer doen, gelijck de kiecken drincken.

Vat is op ieder wooordt een lange wijle dincken

:

Hier moet de Lefer doen gelijck hetfchaepjen eet
,

Vat nimmermeer en fzvelght,als na den derden heet.

S E N E C A.

ïn codcm proto bos herbam quaerit, canis leporemi
ciconia lacertam.

Aen den Les er.

'T^j- met dit Boeck alfoo geftelt

oAls met een ruym en open njeldt
;

^De koeye pluckt'er voedtfaem gras
,

'De hijen honigh ende was :

T>e kickvorfch vint 'erjenghdigh lis
,

Den oyevaer een hagedis : .

Defeugh dte wroet 'er wortels uyt ,

De menfch dte leeft 'er heylfaem kruyt

:

Defpin dte fuyght 'er haerfenijn
;

Het aes is na de monden TÜjn.



H

INHOUT EN ORDRE
Van het jegem>oordigh FFerck^

Et eerfle deel begrijpt de opvoedinge van kindercn,door

fpreeck-woorden , ünne-fpreucken ,
gedichten en platen

aengewefen : Jongelingen en haer bedrijf , Reys-lefle , en de

fpreeck-woorden daer toe dienende , foo te water als te lande ;

van gelijcken de Jacht, Paerden, Honden, en diergclijcke : als

mede 't beleyt van Eerlijcke vr)^agie. Bedrogene onteerde vrij-

fters , Overfpeelfters, lichte Vrouwen, veroude Maeghden, en

de gene die haer kans verkeken hebben : En ten lellen Liefdes

Kort-fprake , het welck is een kort begrijp van allcrley minne-

plichten.

Het tweede deel houdt in , de grondt-regcls voorgehoude

lieden van Huyfelijcke faken, winfte, verlies, fparen, verteeren,

gaften nooden, grooten of kleynen ftaet houden , met veel ge-

denckwaerdige ^reucken vanverfcheyde natiën op die en dier-

gelijcke gelegentheden.

Het derde deel omhelft , Saken van ftate , ampten , officien,

plichten van Prinsen , en perfonen van hoogen ftate , losheyt

van msnfchelijcke faken , Chriftelijcke bedenckingen , linne-

fpreucken , defi ouderdom , fwackheden en fieckten rakende ;

menichte van bemerckingen , roerende de ondcrhoudingc van

de gefontheyt : En ten leften bedenckelijcke fpreucken , no-

pen de het eynde alles vleefch.



Rami correcti rettificantur j trabs minimè.

$acndi >

((rteckt.

^oncl^nj0i0 tt öupgeti/maermxi ouOe&oom^tt.

NAdien ick ftoffe foeck om my een huys te bouwen

,

Soo wil ick defen boom ter aerden neder-houwen :

Het is een keeftigh hout , maer vry al wat te kroni ;

Dies poogh ick defen balck tebuygen andersom

.

Klaer fchoon ick die omvang met hondert taye wiflen,
Soo moet ick evenwel mijn wit en hope miiTen

:

Hy is te wonder hardt , en al te byfter fteegh

}

Dus blijft hy in den ftandt, gelijck hy eertijts pleegh.

Doch, t'wijl ick befighftae,foo hoor ick van beneden

Een onverwachte ftem, een onbekende reden;

Eeri ("ick weet iliet wie )letop het geen ick doe

,

En roept met luyder ftem my defe lefle toe

:

Ey ! waerom dit beflagh ontrent veroude haften ?

^ Hoort , macker , dit gewas heeft al te, fteege quaften j

Daer is geen rechten aen , dus , lieve , zydy wijs

,

Verlaet den ouden tronck enbuygt hetjeugdigh rijs.

Maer duyt dit niet alleenop raeuwe boom-gewafTen

,

Het kan oock boven alop uwe kinders paften j

Hoort, Vaders van het huys, dejeught , de teerejeugt

Dient van den eerften afgebogen tot de deught.

H€t jcgcntooo^biflö fp?cech-b300|bt \i anio=
iticn uut Dr 3lrabifcf)e fpjciiclicn onlanóf)^ te

famcn bcrsjabcrt tn obcrgefct Doo? öcn tacl-gc^

ïccrijcn D. Erpeniutn (jctocfm piofctToj inDcf)00=

gt„5)c[jofetc3tcpbcn : IjctfclbeipKcchtoBojtber;

macnt allc oubcrö en boogöbcn / bat niet alébe

jonge jaren ;tjn ücquacm tot onücrtoriflngrc ; en bat

öaerom bc fclbc tot bien epnöebicncn bjacrgenoj

mcti. ï|icropöccftticficn3;cfu5" ^pjaclj cap.30.

her? II. Buyget (feptJÖp) u kint den hals , tcnvijl

het noch jonck is , op dat het niet hartneckigh en
worde, ©ecl fpjecttitooojben onfrr ccubjcn homcn
m tooo2bcn oftem fni/ ofte oocft bichtoil^ in Bépbe/

hier mcbc ober een : ^t irrancoifcn fegccn (al^ Sca-

liger bctupsjljt) scnoegïjfacm met be felbe tooo|=

öcn; dnt. z.piov.66. ó'yó.

Frans. P^ieilnrbre malüfé ii redreffer.

Hoogd. 2t(fe6aunufctnöbo^ju&ic3<tT.

2l(f c ^iinïxit bo^ ttan&igf) ju macftcn.

<g(^ moctf) jcülic^ fcummcn tas <m ^mt
^acf fol tvcröcn.

Itnl. pin che la pianta é ten era befogno drizzarla.

Nederl. Ccttpijl Ijct tij.sje ftoach i^ / moet men
'tbupaen.

't .ijloct b|ocgï> {urommcn bat een gocbe reep tnoj;

ten fat.

't 3:é quaet oiibeöonbcn acii banbcn te leggen.

Iiach matïjfün onbcfcïjoeneubcttoeriJen/ man:
nictfünottbefcüen.

beften i.é/ aïéïiaerltienï.^.

•JRctooontcmaechtecIt.

ïlDat öceft gciccrt be jonger man
'2>atl)an3tf)cm alfijnlcbcn ati.

«aiia toenni.sy quafcï)enni.ö.

Ital. Nutritura paffa natura.

Della matina fi cognofce il buon gioröh.

L'havercuraHe putti

Non èmeftier de tutti.

.Turcx. Tagyriadetbgaiet mifchkhiuldur.

ld eft : Mutare confuetudinem difficillimum.

Griecx. Tif^v"^ <iXi^5-K> (pXccSfc if ,ï®- ^Im. -^ri-

Jloph. npud Suidmn. id eft :

Erigere durum eft , quicaditjuvenis , fencm.
Lat. Annofam arborem transplantare. Eodem Cirtfu

ird,!giujn refertur ah Erafmo.

Adeo a tenerisconiuefcere multum eft. Virg.i.Georg.

Quo femel eft imbuta rccens, fervabitodorem

Teftadiu. Horat.

Ut fementem fcceris ita & metes. Cicero.

Veftesvinftasdiutiusriiga conficit. Petron.

Urit mature quod vult urtica manere. Vulgar,

Pfittacus fcnex negligit ferulam.

Frans. Ce que Ie poulainpretid enjeuneffi >

// Ie cotitinue en 'vieillef/'e

:

Et ce qiiepre?td a la do?itiire ,

Il Ie mamtiejit tant qtt'il dure.

Noiiritiire paffe nature

:

(e que Pliitarcbe a doSemettt demmjlrépar des rai-

fons, & pardes exemples, auTraitteCommentil
faut nourir les enfans.

Spaens. Loqueenlalechefe mama
En la mortaja fe derrama.

Id eft : Ce qu'on tette avec Ie laiB

aujuairefe rejpond.

Id eft : Durejufques h Umort.
Spaens. Caftigar vieja , y cfpiilgar pellon » dos rc-

vancosfon. Ideft:

Frans. Chnfiier une vieilk irefiucer unpel'ijfon, deun
follies cesfont.

Mon enfant, appren doBrine de ta jeunefe, & tu trou -

verastfagefe quitedurerajufqu' h ce quetuauraf
lescheveuxhlancs. Syrach.6'. i8.

As tu des enfans, infirui les , é' leiirploye Ie coldes kuf
jemejfe. Syrach 7. 23.

Laet onsdan bepiyten, enfeggen ;

'T* Erwi;l het rijs is jonck en fwack

,

* En heeft niet eenen harden tack ï
Terwijl het fpraytjebuyocn kan

,

Soo moeteen neerftighbogcrt-man

Hetboomken leyden met 'er hant

,

Het boomken houden in den bant

;

Ten eynde dat 'etfonder boght

Ter voller hooghte komen moght.
Leyt, vrient, ei) leert u weerde kint

Soo haeft fi)n cerftc jeught begint

;

Want kromt het dan, en recht ghy 'j niet

,

Soo is 't een eeuwigh huys-verdnet.

A Pommi



Opi'oedinge 'van kinderen.

tiet apftl'

vijf
Jpreckt.

Schoon kint ,diemenigmaelhier vlytigkomt geloopé

Ora eenigh boom-gewas van my te mogen koopen

,

lek moet nu danckbaer zijn, en brengen aen den dagh

Datuenuws gelijck ten gocdedienen magh.

lekben eenoude vroii , en hebbelangejaren

Metfruytenomgegaen , metfruytcn omgevaren

:

En onder dit beflagh foo heb ick yet gcfien

Dat aen deteerejeught ten goeden kan gediên.

Daer machgeen rotte peer in onfe manden wefen ,

En wat 'er niet en deught dat dient 'er uitgelefcn -,

Want is 'er yet gebluft , ofanderfins befmet,

't Is feker dat het quaet zich veerdigh overfet.

Is 't nieteen felfaem dingh ! veel hondert gave peeren I

En konnen noyt het rot uyt eenen appei weeren -,

Maer is'crflechtseen vrucht in eenigh deel gefchenti"

Die treckt tot haer bederfalwat 'er is ontrent.

Een druyf , die vunftigh is , die kaneen trots bederven.

Een fchaep dat vyerigh is , dat doet een kudde fterven

,

Eenbrant-aer in den fchoof befmet het ganfchc zaet;

So vrugtbacr,weerde maegt.fo vrugtbaer is hetquaet.

Wel , zijt ghy dan geneygt om niet als goedt te leeren

,

Wilt boos en dertel volck vsn u gefelfchap keeren ;

Want hoe dat fchoon gewas is van een fachter acrt ,
'

Hoe dat 'et lichter fmet , en naeuwer dient bewaert.

GUicciardin in fljll ftoecR f^tt toeïcft Öp fonUuren

van vermaeck gctiOCmt Ijceft / fcpÖt Öflt'criÖffn

fonÖOfUnse m baftc feunjle om pcmant^ imifiiicton

aert en cpgcn tofffn fcfefrlgch te ftcnncn/ möat (foo

J)P (tlöacc ucrhlatrt) mbien mm mttiitiijcU \ct met

toat sefelffOap ïjp bccïti)t0 ommc gart

:

Want twee van eenen aert

Die zijn terftont ^epaert.

aï^Ciccro inömpn-fooniKin Catofcrrtjöt^fcpöf/bc^

h)i)Ie De nature aUtjtnae Öaer0 0c!ór{iei0 ïjeilenöe; en

baerom fent f}tt ^paenjs fp?eecft-tooo?tfcer toel op De^

fegcJegentöept:
Dimeconqiiicniras,

Dizir te he lo que haras.

Seght ons met wie dat ghy verkeert

,

Soo heb ickuwen aert geleer t.

<©naet grfcïfctjap te frfjoutocn i^ öaerom een bart

tlcnoobmljltf faUfnmöeopöocömge ücc foncMjepbt:

fnïjorffjaDflicftöetfelUei^/ ftan onDevanöerc öaec

lipt u^eröm afeïjenomcn / öat ^aUiö tm man na^

<i5oti0ï)frte/ enf^aïomonöetogfle UanaïïelDojfïen/

ïjfptie Dffe matene De eerfle pïaetfe in fioct feÖJïfteit

ïjebtjm gegeijen. 5:>aUiDm fijnen eerjlenpfami/ ni

^aïomonm'teerfïe€:apitteirDnec^p:euefeen:toacc

meDe De fpjeecft-tooojDenban alle natten ober-een fto^

men/al^öiernaetefieni^.
Handelt ghy 't peck,

Ghy krijglit een vleek. ^,

Frans. Brebis rongneufe

Faiit Cautre tigneufe.

Engels. One rotten fcheepe wil marre a whole fiockc.

Spaens. La mancana podrida

Pierde a fu compaiiia.

Lat. Unica prava pecus inficit omne pecus.

Dum fpeftant latfos oculi, lardunturSc ipfi. Oyid.

Grextotusinagris

Unius fcabie cadit,& porrigine porci :

^

Uvaque confpefta livorem ducit ab uva. luvenal.Saf. 2,

Jt.tl. Chi prattica co' lupo, impara a urlare.

Hoogd. ^Ber \xnmm wrljffn i|ï/ mwf,m i6nca ^cufcit



Op^oedinghe "Van kinderen.

(Jut rcubj(i| fcfi^fm^icfjf bic ^mxU f«rbc rcuM'g.

NederI . étw ^d}\xtft ffïjacp möfcftt 'er breï.

vDic bn öc ïiif«pc!fn tooont/ ïfm ïjmcftm.

IDunïf 0i*onöaï bcöcrbfn bc ftaöd^.

èifmrt ben gofÖcnommcgact /

<ê\\ flrfjt ifSï nopt mijn IcUfn quac1

1

<!?u Dw met qiiabc uccJ UtrStefrt /

^n\}th \t\\ noytlïoo? gort0f-frrt

^afcmmmfcumicm/
ïBo?tmcnmeegc-ccrt.

GrieCX. Kaxo;; iixiXut ^avroi ix1-J\a",} ifS-xa:,

1(1 efl: : Malos frequentans ipfeSc evades malus.

Sp^ns. Allegate a los buenos , y feras uno dellcs.

Frans. Accojtetotdegens debien, (^ tuenfcras dunombre.

Spacfis. El herrero y fu dinero todo es negro.

Frans. Lcforgcron^fon denier tokt ejl noir.

Spaens. En la cafa delalboguero , todos fon albogueros.

Ideft:

Frans. ^Umaifon dufluteur , tousfontjoiieurs deflufles.

Itd. Chi dorme co' cani , fi lieVa con Ie pudci.
Frans

. i:^//;' cotuhe avec des chtens ,fe leve avec lespuces.

Itd. Dimmiconchiruvai,
E fapra quel che tu iai.

L.it. Malignuscomesquamvis candido STfimplicirubi-
gincm iuam affricat.

Qui ambulat in Ible coloramr , etfi aliud agat. Senec.

Tempora & locafemperaliqiüdcontagiiafpergunt.oVi
Itd. Chi vaal mv lin ,s'mfarina.

Chi ha mal vicin , ha mal matin.

Chi rocca la pece , s'imbratta Ie mani.
La mala com} agnia è quella che mena gli huomini alla

forco.

B. chryfojlomus in hancfententiam.

Lat. Natura rerum ficeft , ut quoties bonus malo con-
jungitur , non ex bono malus melioretur , fed ex malo
bonus contaminetur. Sic unum pomum malum facilè

centum bona corrumpit : at centum bona nunquam
unum corruptum efficiënt bonum.

^ïrtöanbcfematmcmccr/ftptiffcna J3oï0fnbf : Prov. 15.20. Syrach 7. z.

Richter. Axiom.Oecon. i68, &:reqq.

Ovis ovcni fequinir.

l^tüaclt'rr

fonbrrtfal

\ T7Aer oyt een fchaep fpringt uyt de bocht

,

^ ^ En geeft hem in de ruyme locht

,

Daer worc 'er ftracx al meer getelt

,

Die poogen naer het open velt j

Soo dat men haeft den gantfchen hoop
Siethieren ginder op den loop.

Bellet hóe vruchtbaer is het quaet,

Het vint terftont een mede-maet.

^quitiii

fin ffDafp xx^t tit öacii /

'frqualifïigaeu.

Wie doet 'er oyt een malle greep

,

Die niet en heeft haer nae gefleep ?

En waer doch is een grilligh man •

Die niet fijn aenhang maken kan?
Wel, kinders, wie ghy wefen meught
Ditraeckt voor al u fwackejeught.

Dus hoed u voor een quae gelpeel j

Want eeneri dwaes diemaeckt 'er veel.

]^3!tfp?r«&-bJ00?t 10 fip D. Drufium VC^t j^ft i^f^

^^ b:cruffi) öcncmcn / n\ too?t 0q)afï op De gene

öicnctfïcnbom/ m fonbrr oo?bfd i}tt fcïbc nacijoï==

^. geïïjcïi ht r?ï)f^m (tlecöteen eenböubiQf birtfn

töcfmbe / ) öcmrrjiüjcïï been / \}tt \atkh mcbe nje^

mantfoo fiTV aï^ be ïunDerenepgen i0 : bf0 ootii in

Dnfe tAt biergcUjcïte fpjeeft-tooojben te Umben 3ijn/

aï0ï)ïftenribfi:,^fefjcnï0. Decur. ^.adag. ?.

rii^^ederl. 3llfTfccfnffljaep otjerbepofli^/fooöoïgcn;^

bei'ijele.

IBaec een ïjont aen gepifï Ijerft / baec öoïgöt 'et;

meer.

<ï?en gecli maeeïtt 'er öeeï.

Spciens. Todos fomos locos , los unos de los otros. id elt.

Frans. Tous fonrmesfols les uns des autres.

Nedeil. ïBpïceren geeft 5tjnljanmaïftanb'rai,

IBant eenen fot bie maeeftt ben anb'ren*
Itd. Un trifto ne fa cento.

Hoogd. (^tn \iS)M macfjt ben rtiibcrn.

t^'^aer



\.'ui'ücatn''c c'un fiinuacYi,

Waer dat de flang 't hoofc in kjn dringen,

Ducr la'fc 'r gantfche lijf in wringen.

Di v.idtr

(br.eckt.

T^ Omhicr, mijn\veerdekint,ikmoetuhcdenleercn,

*-^ Hoeghy u dommejeught fult mogen over-heeren

:

Koom hier , ftae nevensmy , en Iet op dit geval

,

Dat ick u , tot bericht , voor cogen ftellen ial.

Siet , waer de gladde flangh den kop weet in te wringen,

Daer weetfe ftracx het lijften vollen in te dringen :

Let vryJet op het ftuck , het hooft dat maekt de baen,

En waer dat inganghkrijght daer is geen houwen aen.

In alle flim bejagh , in alle quade faken

,

Daerm oet een teere ziel den aenvangh leercn (laken -,

Weert, lieve, weert het wiet^en doot het boofe kruytj

Eer dat 'et verder gaet, en eer het wijder fpruyt.

De boom , die ons bedeckt , en nu begint te bloeycn

,

Was maer een enckel rijs , doen hy begon te groeyen

;

En noch foo waft hy voort j en foo hy langer ftact

Soo iult ghy vruchten fien , en in de vrucht het zaet.

Ghy dan , die zijt gcneyght om in de tucht te leven

,

Wacht u van aen het quaet den eerlfen voet te geven

;

,,Hy valt , ey laes ! hy valt , tot in de vuylfte luft

,

„Die van deneerften afhaervoncken niet en bluft.

Nederl. 0an bc ïjoot xüttUmcH ia rjrt frösp,

Frans. Dupetit 'vierjtonaugrand.

Pettte ejlincelle engendre graridfeu.

Nederl. DancmUoncfteö.-anöt^ftöupé.

^t 23afiïifaj^ moetm 't cp fccrtrcDni toojbm.
Lat. Pnncipüsobfta.

Venienti occurrire morbo.

Periculofum'eft canem inteftina guftare.

Satius eft initiis medcri, quam poft caufam vulneratam

remedium quxrcre.

Flamma fumo proxima.

De parva fcintilla magnum farpeinccndium.

Pravis afluefcerefermonibuscft viaadremipfam.

Bovcm toilet, quivitulumfuftulerit.

Hoogd. QBcn nwii Den tcnffcl m t\i ^ircfjcnlafl fommcn

foo'iPi'ü er g.it mtf ten aluicr.

Nederl. <6enciuatimfin/

^tuüt in 't öfgin»

Hoogd. e' n icDcö tm^ miifj tin <ïnfang 6akn.

Ü)?i( ccn ne(?cfn fc^cr man cm \\\ f^HcIcn.

Lat. Plerumqne quxlibet res innocenti mente refpici-

tur j fed in ipfo afpeftu animusconcupifcentia: gladio

confoditur : non enim David Vrix conjugem ftudiofe

afpexit, quia concupieratjfed potius concupivitjquia

incautèafpexit. Gregorms.

Ital. A fcaglione aJcagltottFJifale lafcaU.

N ederi llï?cn]rfe fpojtjm^ rafrfttmcnop bc ïabbcr.
Spacns. De bequenna centella gran hoguera.

Nederl. <!?miin0fl boctüjclccnöocf-pffcbcrticrcn/

ccn ïjocf-nffr Xyi prcrt/ 'ttodcft ban tocï ben lu?--

ter boet fncubcïcn.

Frans. Pui de 'vant Iepechéycomme deyant unferpeut -,
car

Jitu en approches , tlte mordra. Syr. 21.2.

mirt



Op-voedinghe ^an kinderen.

^mman ttc h\m fui'cJf / \^o fcar i'i<: f.ifj im ^n^.

MEt kinders, die menheeft gcteelt

,

En dient niet alle- tijt gefpeek >

Want fchoon men die ten hooghften mint

,

En boven maten heeft gefint

,

Noch kan het efter niet beftaen

Hen ongetucht te laten gaen -,

Want Uuders van te fachten mont

Uramt be feii0ï) irtöarm nccft /

't 25«fï öaet Ic00fn in öcn b?ecft*

Zijnvoordejonckheyt ongéfont.

Men hout dat raeeft de kinders zijü

Gelijck een mack en weeligh fwijn

,

Dat foomen 't troetelt in den neck

,

Gaet leggen midden in den drecki

Dus foo gliy tracht nae deught en eer

,

En ftreelt u kinders niet te feer.

Lat. Blandapatrum fegnes facit indulgentianatos.

Omnesdeterioresfumuslicentia. Terent.

Monendiamicifxpefunt, Scobjurgandi: & hsc acci-

pienda funt amice, cum benevolè fiant. Cicer.

Hoogd. Q5c|]cr citi fawrfc&enbci: fveiuiD / temt dn (acftcn-

Ipi tcrfcüib.

Lat. Sic habendum, nullam in amicitiis peftem eflema-

jorem, quamblanditias&aflentationem. cker.

N ederl. ^ït ïjfcft Hteu öicftmarf onbciljonben /

Ban facï|t^ mecfter^ öup!£ tDonÖ^n,-

Hoogd. 2)ancf 6abtMcrutr)

0ie macijc Dte fmïxr gutft.

Frans. Merctroppiteufe

Faïclfille tigneiifc.

Lat. Plerofque ego parentesvidiquibus amornimius,

ne amarent, caufa extitit. Plant,

Sedpro'vidk , & cumjudició cafiigandos liheros tmnetpré-

'verbiumHiJpanicum.

Spdens. Ilnino&ilmuloinculo.

Nunca hizo galardo €on allegria , ni cxeeutioü con co-

lera.

ld eft : Nefais guerdon eftant alUigre, ny chape ayec cour-.

roux.

Frans. Comme un cheval qu^on nc dotnte foint ,
devititt

fier j ainfi fenfant auqucl on Utp tout faire j devient

rebelle. Syrach^o.'^i^.

Amignotteto7ienfant^ & Utedonncra maint effroy i jottê

toya'vecluy, & il te contrijicra: jierifotnt avcc luydi

peur d' en eftre marri, & degrincer les Aents a lafirn

Voyez. Syrach 30; i. Prov. 1 5. 24,. Item. ij- 1 3-
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OplPoedingc 'van kinderen.

Elckfpiegek hem felven.

D( tadi

Jprttckt.

f~^
Hy die het aerdigh glas , dat by dejonge vrouwen

^^Een fpiegel wort genaemt , fijt befig acn te fchouwé,

Let vry op u geftel , uhay r en ganfch gel^et

,

Let vry hoe u het oogh , en al het wefen ftaet

;

Doch geeftu niet alleen om uwen doeckte fchicken

,

Ofom gekroonttezijnmet bloemen enmetftricken

,

Maer let op u gemoet , oock onder dit beflagh >

En leert dat uwejeught ten goeden dienen magh

:

Soo u de fpiegel feyt datuwe wangen bloofen

,

En fris enjeughdigh zijn , gelijck als vcrfe rofen

,

U tanden als yvoir , u lippen t' eenemael

Gelijk het Indifch-lack,ofals het root corael;

Soo gaet van (tonden aen bereydenuwe finnen

,

Om mede fchoone glans in uwen geeft te winnen

:

Geeft u geheele kracht ganfch overacn de deught

,

Op dat gy binnen felfs in fchoonheyt blinken meugt :

Sprccckt dus tot u gemoet : Sal 't niet een fchande wefen
Soo maer dit buyte-vel in ons en wort geprefen ?

Sal 't niet een hcrten-leet aen al de vrienden zijn ,

Indien wy maer alleen en hangen aen den fchijn ?

Neen,neen,mijn weerde zieljwy moeten verderpoogei^

Wy moeten hoogerficn als op denluft der hoogen

:

Wy moeten fchoone zijn , en dat aen alle kant

,

Jae tot de gronden felfs , gelijckeen diamant.

Zijn in het tegendeel u leden foogefchapen

,

Dat vanu , door het oogh , geen luft en is te rapen j

So fpreekt met u gemoet , en maeckt een vaft verbont.

Op dat ghy door den geeft u fchade boeten kont:
Gaet oeffent u ver ftant in alle goede fcden

,

Gaet oeffèntuwemom in alle wijfe reden.

Gaet ciert het innigh fchoon , dat is het befte deel.

Dat is vooruwejeught een edel hals-j uweel.

Men vint 'er menighmael die fonder fchoone wangen

,

Die fonder witte verw , der menfchen herte vangen :

, jDe deught j de reyne deught , iswonder lief getal

:

, jDe deught , de ware deught , is verre boven al.

Kent u /elven.

Twee Aenmerckingenop'tgebrayckvan Spiegels.

Eer(le aenmercl^inge.

TJ €t toatc niet onötenHiofi / nac öcii ract ban
-» tcniqt I öat alte ^r[]ooIniccncr.s / cnDc au-

bcrc bic 5acr b3erch niafchcn ban De joiichljtiiOt

tconbcrtDijren/ bccltijts een Spiegel Lnbcrljanbt
habbcn / ombacrnicbctcbocn / geltjchmcii (jout

Dat ^cicratco" t'anbtrcn tjjbcn foubc gfjcbacn hcb=
ben. ©cfciüc f footjlKfcnttaojt) fjabbcboojccn
gI)clüoontc fijuc Iccrlintirn brcltijbt^ acn te 'ma;
Hen ficij bichniael^ te fpiegclen / en firij bebni>

benbcbanfr()oonc0efïaltetcb3efcn/öatfc aI,S ban
Ijict nlic nubbclcn foubcn bctradjtcn / ten cnnbe
\i ücöen boo; Ijacr inncriijcht fcfjoonljeubt Ijarcn

iinttoenbicicn flact foubcn gfjclijck moffch tajcfen

;

rn nT^I)ebaIIc ju-niaubt fifft mipniacfht quanic te

bcbuiicn / bat bc foobannje ucctingFjcubt fon=

öe flciilticubcn bat ïjl' func twttDcnbiGC IceliJcF;^

fictiöt niet nibjcnbijjc ncnjicuaenifjcnt föiiöe fmi tt

poctcn.

SocraÜ! doBrhuim cxprejjtt Ovidiui EpiJf.Safpb.

Lat. Si mihi difficilis forniam natura negavit
j

Ingenio formx danina rependo mea^
IJevt. jirt. i.

Jam molire animumqui duret , & allrucformam;

Solus ad exticmos permanet illc rogos.

Iidm ibid.

Non formofuscrat, fcdcratfacundusUlyflèsj

Et tarnen xi]uorcas torfit amore Dcas.

TTfeedr aenvierckinge.

LT €t (jïjebiunch ban bc ^yicgtljS i^ bierlfH(ifj
*- -* boo! bc joticI-Jjcnbt / ten einibc alji [jicr liobcn

io'defcpt : booj ben oubcrboni'/ om bc grijfeljan::

ren / rimpels / enbe aubcrcbcranbcrmgtninfon
Ocbacnte bagclijrliö te mogen acnmerchen/ fon^

bcrlinglj ecnafüccjt fijner jontWjciibt bacrüpljelj^

benbc/ om boo? bicn miDbcI fyn bagcn te Iccrcn XtU

Icn/cnb)i;?icUio!bcn,

NedcrI. ïtentufclben.
Frans. Lemnoirn'eflfomtflattiur.

Spains. Loqiic tcdixereel efpeio.

Notclodiranenconfcio. ideft, .

Frans. Ce que Ie miroir tt dira

,

yluconfeilonne te lira.

Jtnl Donna fcnza honcfta non fii mal bcUa.'

Griecv. n't Hv .(«i»®- Ö-mt 'ipct, »»» «Ji^f«>«. id eft,

L.if.Quam grata forma eft, cuimodcfta mens comcs.
Frans. Éeautéjans bonté ne 'vaut riev.

Iial. Il cerchio non fa la tavcrna.

Frans. Tout nojïrejfa'uoir pijl acognoijiretiojlre ignt'

rame-, toute nojlreperfeïlion a remarque nojhemf
perfellion.

Lat. Pulchry domus pulcherhofpcs.

Gratiorcfl pulchro vcnicns in corpore rirtus.

V'irg. s-.'E.n.

Hoogd. •Sim fdjéncn ku^ dn fc^óncr wirr.

Frans. En belle tagegentil o'feau.



lónie/irtg.

^f Toajfe-

fihoinen

Men moet tenfaer nme-jchoenenyerRijten, eermen rechtTvp >or/.

EY kijckttoch , kijckttoch eens ,
gefellen

,

' Ey kijckt hoekomiek hier ter baen

Hoort toch hoe kh'ncken defe bellen,

Siet hoe my defe fchoenen ftaen.

Ghy lacht , na dat ick kan bemercken

,

En feght , als binnen ugemoet,

„Degecken kentmenaenhaerwerckenj

Wel , dit isvry ecnloflen bloet.

Maer , Vriendt , al fiet ghy nr.y wat mallen

,

En acht dat immers niet te quaet

,

Want dit wil nu al beter vallen

,

Dan als het leven verder gaet.

Als wy de groenejeught beginnen

,

Dan koot dejonckheyt over- al}

Het voor-recht van dejonge finnen

,

Dat is , yoor eerfl een iveynigh mal.

Ja 5 laet deJeught haer foete kueren

,

Want dat misprees noyt deftigh man

;

Macr laetfe niet te lange dueren

,

En fcheyt'erophet kortfte vari.

My duncktick heb 'et eens gclefen

,

Of, ick en weet niet waer ,gelecrt

»

„De kortfte fotheyt wort geprefcn

,

„ 't Is wijshey t alfmen haeftig keert.

Heb ick dan fchoenen als de fotten

,

Ofmacck ick eenigh mal gebaer

,

En wilt niet al te fchamper fpotten

,

Want dit is noch mijn eerftc paer

:

Had ick dat eenmael af-gefleteü

,

Gewis ick fou dan vafter gaen

}

My dunckt , ick fald^ beter weteil

,

Als defe loop eens is gedaen.

Dit hoord' ick eens by wijfe heden

,

„Dat niet te koten ware beft >

„ Maer als het immers moet gefchiedcn

,

„Soo is het beter eer ft als left.

Lat. Hoc commune milum, femel infanivimus omnes.

Hoogd. ^i? Urwft nifl^t 'ooi imm.
"ïDcié frii ^citig ipïrb/ fau(( Mb.
^Boé KilD vcif/ tflê belt mcljt (?ctf.

LAt. Non poteftin eo efle fuccus diuturnus,quöd nimis

celeriter maturitatem eft aflêcutum.

Nederi. ^ifttcïtotentoarcbcfl/

^afr tJ2P öeter ccr aï0 ïefl.

Hoogd. 2)c Pincet bc foo «iDlirf wi)^ te km tiiclj Irttig/

ot>cr bar trcrbcn geefe itpfh.

5ri5n)ii?t(je ^ftibcr bic Icwn m \m%h i (i^ci: fprt( et|l M^ii

. (ang&.

spaens' Ni quienaciertc un officio fienel primerono

haerrado. ideft,

Frans. Ferfonne nefera bienfon mejiier , s'il n'y afremies

rementfaict quelquefaute.

Lat. Prsecociaingeniararópervcniuntadfrugem. Rich*

ter. jixiom.0econ.iy7,.

Engels. Wedoteeitherjongorold.

Ital. Chi nonfapazz^ta tngiouenez,z,a ,

La fapoi tn vtcchtez,z,a.

Frans. Lesplus courtesfolliesfint toujtours les meilleureSi

^andfclne fo/lie,ilperdfafaifon.

Lat. Magna indoles non fine vitiis,nonftatimprode-

ploratahabenaa eft. Nam muki disjeftis nequitiaè

clauftris , virtutem tfficaciter oftenderunt. Richten

Axiom. Hifi. 1 ] o.

Habenttamenhxcfmsterminos. Nam
A 4 ï"^-^^''



longd'mg»

Ital. Chi di y'piti amu non r, di trcnta. 72on ft , di quarantx

non h.f,mat nonfarky nonfipra, non havera. .

Lat. NuUum ingeniura magnum fine mixturademen-

tix. Saicca.

Scis folere illam xtatem tali ludo ludere. Plant. Mojlell.

Sijuvcnis luxuriat, peccatj

Silencx.infanit. Sophocl.

Nullus idem cll diuturnus ge praxox fruftus. Curtius

lib. 8.

Nederl. 0«if3Ï| tÖp/ b?OfgÖ ï^^

ï>?of0ötDD0 U?ofgï)fot

iD?of0Ö f«ffÖÖ/ iJ?of0Ï) fifrijt

©;ocoS Ijcnr/ iJ?ofgIj hncrijt.

B?ocgïjïo0/ö?of0ÖiJatl.

©,^of00 toflftt/ b?orglj ga^ï»

Bjof0ÏJ toiït/ l3?oc0ö tam.
B?or0Öxm! tJ?ofgïj fam.

Il)?of0l0 baMi/ D?of0t)upï.

ï)?oeoö DfJt0f^/ lJ?oc0ö 0uiiï»

B?of0Ï)?iff/b?of0ï)?fct

0?Of0l)ftOUt/ l)?OC0l) ïjf et»

ï>?oc0l) bpcr/ iJ|Of0ö afdj.

ï)?of05 fomcr/ qtiact grtoti^.

II>?oe0Ï) tctobn/tJ?oeeó tstöojbcn.

D?oc0!j Ö^oitfftacrt/ U20fgl) geflojtjcit.

öjoc^ gclccrt/ ij?cegïjljfigrtcn.

5^?ot3l)gcI>?occhtl)?ocgöft(Ö?ctfn.

Frans. U;^ Empereur Alleman dtfoity qu'unjcti?; homnie de-

meuroitfoljèpt ans de futte , (^Jic7itre d''cttx Ufaifoit

quelque tnjigne trait dcfaaeffe , cjh''dluyfaut recommea-

cer lefeftenaire defolie. Michel de la Monraigne.

Ie rtay jamais ofé trop ej^€rer des grands commcncemens

d'ejprit,(^ dememoire, lefquels cependant on admire attx

enfans. Iefcay bien qu'ilsnepeMvent qtiatteindreleur

farce (jr leur vigeur , ö'fipluflojl , l.t ch»fe tien va.pas

mieux. Jofephus Hal Sainft. obfervat.

Laconclufion foit,

Marure, non cito.

Alfoo in ccn goede opvoedinge der jonckheyt beftaetde hope van de toekomende eeu-

wc , loo vinden wydienftigh 5 totbeiluyt van defe materie, hierbyte voeghen eenigc

gront-regels , in de welcke Plutarchus , en andere goede Schrijvers het geheel beleyt

van dit ftuck vervat hebben.

l, r\U''ilfaut mener les enfans

h

^leur
i.T\nvn bjcnfïigö i^Ht iont^)tnU tt Bjengm tot öawn fO^üh
*^ öigcn pMjtJm Deo? foett/ aï^ boo? [jarbc miDöelcn.

2

.

5^at be jonciiöepöt obcröantit / «ae giïcgmtöcpbt öanfaftm bient

grjjjcfcn en hcvifpt ti toojbcn.

3. ^atmen be fclöc met te bnrn c« moet öoubm / maec mateiijefef

uptfpanmngcbienttegeöen. t

4. ^at be <auber0 ofte ijoog^ben feï^ öet oogö op befeïbe moeten

Öebften/ en fidjmtöemcegen boo? ben bienfï ban anbece alleen.

. leur devotrpar douceur.

2 . .^'/7 les faut lo'üer er tanccr de

foükatitre.

5 . ^ilne lesftutpreffer trop,ai?is

leur dormer relafches .

4, ,^e Ie pere mefme doit avoif

Vceilfurtceux.

f. 5?>at be toooïben en mmiiere ban fpjeecfienban be jeugöt toeï bie^^ y . ^ufaut bien regkr kurpjiro^

nen beïept te bjejbni / en in cjb?e ge^onben / en Ijate memorie ban be ies,& excercer leur memoire.

ionehöeyt aeu toeï geoeffent.

6. ïBat men befeïbe moetgïjetoennen niet moepeïgeft / p?oneftaeö^

tigl)/ ofte ftraefteeligï) te toefenm öacenbageïijeftfeöenommegang.

7. <Dat men bef^ïbe moet afbjennen ban alle ïeefierïjepbten qnijïig^

fiepbt.

8

.

ï^atmenbe feïbe moetgctocnnen aïtijt be toaerljepbt te fp?eften.

€. £h^il les faut empefcher d'e/lrji

chagrins outontentieux.

7 . gillesfautfAirefuir la delica*

tejfe é'ftiferfluité.

8. J^illesfaut accoujlumer a dire

toufiours la verite',

<?. ^atmen göe^eel goebe fojge moet bjagöen batbefeïbe metgeen

^let geffIfföapomme en gae.

9- ^^illesfant detourner demati'

vaifes compagnies.

10. 5Dat men be feïbe moet aett-lepbentotbeliefbe ban be ^t\\^i\\', -^qC^fli^f^J^^^^^^

en totbjeefcbanfeïjaemteenfcöanbetcïïegaen. '^^'''« é- honneur.&cratndremfamte^

1 1. 55at menbefeïbemoetboo? gaenmeteengoet ejrempeï. 1

1

. S^il leurfofttfèrvir d'un lon

12 <Cpnbeïtjcïï / <Siat men Ijoo? al beiaigïjt in fcïiet^e be b?eefe be^ 12. ^«'^/ /^^ ƒ««/
.
^-^^"«^' '^«/^*

ï^eeven / ö!f ïjft?jciïofg^facm al begrijpt / toantbefelbei^Ört beginfel chofes, dpfr<»dreUcr^imedeDieu.

^ettoii0tj(nt/ai0öeiDQfeman0et'jpaÖt. . ''

. ' Amot



Amor docet Muncam.

'EerUcke

vrjagie-

EiefDc\mt fingc«/ <^oc6 fontifr öiunigen.

GHy , die op defe prente fiet

,

Maer weet daer afde mening niet

En vraegt wat dele kleyne Guyt

,

Wat Venus longen hier beduyt j

Ickbiddeftaeteenweynighftil

,

En hoort eens wat 'et leggen wil.

Daer is een {preukvan langer hant,

Gekomen uy t het Griecken-lant

,

Die feyt , dat Liefde fingen leert

,

En plompefinnen omme- keert j

Dat is gefevt , dat foetemm

,

Brenght alle foete dingen in

.

Siet hierom is 't dat Venus kint

,

Sich hier als in een fchoolevint

,

Een fchoole daermen geeftig qiieelt ,

En hondert foete deuntjens fpeelt.

Een fchole daermé plompaerts flijpt.

En daer de groenejonckhcyt rijpt j

Maer "tis een mcefterfonderplack

,

Want hy leert kvmften met gemack,

Sijn pijl , die door de werclt fweeft

,

Die is 't die defe krachten heeft

:

Want foo daer is een Hechte duyf

,

Üie naeuen kent haer doeken huyf

,

Die in haer gaen , en al haer doen

Is raeu en uytter-maten groen

,

Indien fy defen meefter krijght

,

En dathyinhaerboefemlijght,

Gewis daer is geen twijffel aen

,

Hy leert haer voor de fpiegel ftaen

,

Hy leert hoe fy haerdom gelaet

,

5al Hellen op de rechte maet

,

Sal Hellen anders alde plagh

Eer fy by hem ter fchoolen lagh.

Is elders oockeen raeuwegall

,

Die op geen heufche leden paft

,

En niet ter werelt anders weet

Als hoe men pap en foppen eet,

En daerom , t'huys en over ftraet

,

Ghelijckeen klunten henen gaet

,

Gcriaeckt hy maer eens defe fchool,

Sijn hart ontfonckt gelijck een kool

,

Sijn hoet ftaet anders allfe plagh

,

Sijn kraegh foo titfigh alfle mach

,

Sijn knevels geeftighop-gefet,

Sijn gantfcheklceding wonder net

;

Hy leert daer niemant op en gift j

En dat hy noyt te voren wift

,

Hy leert ontfluyten fynen mont,

Die eerft gelijck vernagelt ftont

,

Hy leert ,en al met goet verftant j

De befte woorden van het lant

,

Hy leert voor al oock loeten fang

,

En al met vreughden , fonder dwang,

Hy krijgt een rap, een bnyghfaem lijf,

Al ftont'eteercijtsbijftcrftijf

;

In't kort' , eé plompaert wort beleeft,

Soo haeft hy maer een vryfter heeft.

Soo leert dan Liefde wij fen man,

Dat niemant anders leeren kan.

Lat. Amor docet Muficam.

Amor magnus doftor eft , atque omnes Philofo-

phiz paHcs implet. ReBé ji:iguji. dhnt de Amore
di'vino.

lt.i]. Ch: hal'amotir nel petto, h^i^lijberoni ai fianchi.

Frans. Vamonreji ungrand mnifired/efcok i

Tout ejlgcüüart oii qa'Hs'en 'vole.

L'amour e/l ungrr.nd maifire ;

11 fai'B Ie lourdau gentil ejlre.

Lat. Nullus adeó ignavus eft quemamor nonin-

fiammet ad virtutem ac divinum reddat , ut par

viro forti evadat : nam quod Homerus vim fu-

roremquc divinum .\ Deo qiiibufdam heroibus

iofpiratum ait , id Amor prxitat amantibus. Fk-
to.

Damibi hominem incuitum 5 ab atnore tultifli-

mus cfficitur , da rullicum ac rudem , ab amo-
re fiet ingeniofus ac elegans. quid plura ? (êgni-

ties j fomnas omnis , lethargjcus marcor , ac

fqiiallor,cx amoriscontubernioeüminantur. Philip.

Beroal.

La beauté de la fefnme rifïaiiit laface , érfcirpafe toiis

les dejirs de ïhomme. ' Syrach. 36. 14.

Cehty qiii voit de hing 've7Ür celle qn'il aime , il redrelfe

Ie collet defa chemife , agence Ie hovnet fiirfa tefte

,

retrouchefes mouj}aches,redre(fefm manteauftir les

efpa!iles,fe Icvefur lafoijite defespieds, moriflre un

rvifage ioyeur. , ^fenihle qii'dfe renowijelie de tout

fourfe rendre agre.ible a:ix yeux de fa Dame. Sic

autor quidam Gallus.

Lat. Pro conclufione ; addamus varias Amoris

defcriptiones , a fapientiflimis traditas , ut inde

eius natura ignorantibusinnotcfcat.

Amorem beatüsille Dioiijfius definit, eflè virtutem

unitivam.

y^.v^K^/KKjjAppetitumrei, propterfeipfum.

Bcmardtis , Ordin.-'.tain & vchementcm ?olunhtèrt»

ad boniim.

Alii Theologi , Conjunftionem amantis ciim a-

Nonnulli , Dcfiderium poffidendi , utendi , fruen-

di, opinati bofii & pulchri.

Plenque, Spem irretitam, timoriconjunfl-nfti,

Tiillius dixit amorem efle, benevel Ie.

Scneca, Vigoreni animi, &cxcefliim mentis.

Dantes, Inclinationem animi in rem conCupitam,

Mariiif Mfjuicola , Defiderium boni quo illud nobis

femper adeffe, & poffiderccupimus.

Peripatetici, Argumentum benevolcntixproptcrap-

parentem vcnuft.item.

Academici, Dcfiderium fruend* pulchritudinis.

Theophranns. Animi otiofa-affeaum.

EpicIctuiAcmqüe, Otiofi peflorismoleiliam.in pucró

pudorem, in virgine ruborem , in jiivene ardoicm,

in foemina furörcm'.

Hét



ceruLRc piyagit:.

Het fchaep dient voor den dam gefchut

Datisvoor al dcjonckheytnut.

De hoi;-

die voor

defcha-

pen fitiit

*~r^Er\vijl ick ginder by mijn wijf
-^ In 't groene nam mijn tijdtverdrijf

,

Soo quamen defe fchapen aen

,

En dwaelden uyt de rechte baen >

Het fcheen ,fy wilden naer het zaet

Dat hierop defen acker ftaet

,

Dies rees ick op , om heen te gaen

,

En 't vee hier kort te honden Ilaen,

Maer Trij n die fey : Het is geen nootj

En hield i;m y vaft op haren fchoot

,

Sy fprack ; Het is noch al te vroegh

,

Het is danimmers tijtsgenoegh

Het vee te drijven op de vlucht

,

Wanneer het naerdert tot de vrucht

;

Maer ick , die weet hoe dat 'etgaet

,

En hoorde geenfins haren raet

:

„Het fchaep dientvoor den dam gekecrt

,

Gelijck de daet ons dickmael leert -,

Want komt het beeft eens op het lant.

Dat fchcon met vruchten is beplant

,

Hoewel men dan al luyde krijt

,

En oock het dier met ftocken fmijt

,

Noch wil het uyt den velde niet

,

Vermits het daer fijn gading fiet

:

En fchoon het al ten beften gaet

,

Noch doet 'etnietalsenckel quact

,

Het loopt, het fpringt, het pluckt, het eet

Het geeft , al waer het komt , een beet

;

Dies acht ick 't oude fpreeck-woort nut

,

„Het fchaep dient voor dendam gefchuc.

Soo nu miflchien eenjonge maeght
Hier van de rechte gronden vraeght

,

En foeckt te weten , met befchcyt

,

Wat in de daet dit is gefeyt

,

En wat een boer ofacker-man

Een hooffche vryfter leeren kan ?

Die ftelle defen regel vaft,

Dat Venus kint , dieflimmegaft

,

De ftcoker van de geyle min

,

Niet licht en dient gelaten in :

Maer dat men van den eerften aen

Sijn flim bejagh moet tegen gacn ;

Ofanders datmen naderhant

Te laetbeklaeght den heeten brant.

Wel aen ,
ghy zijt dan oy' ofram

Schut vry de fchapen voor den dam.

. 1

L.U. DUm noviis eft , capto potius pugncmus Satiuscflinitiis mcdcri, qiiampoft caufam vnlncra- Capite vulpcsp.irvulas. Delrioin Adag.

amori;
""

tam remedium quarrcrc. L- fn. C. m c/uik f/ruf. Ncderl. MfpncboflcnniOCtmcnbail!

I !amma reeen» parva fparfa recedit aqua.

Cvid.

Nedcrl. .ètujitbc uiiti/ "Süii IjacrUcaiii.

5?!urc 'bc bóiichf booj bc blaui

:

^cfjut Defrljapcnboojbcnbani.

Hcllcborum huftra , ciim jam cutis igra tumc-

Pofccntcs vidcas; venicnti occiirritc morbo. Peif. Qm bl.-.ndicndodulcenutrivitmalu

Sr.:. 3.
Scró rcciifat fcrrc, quod fubüt, jugum.

't E»oojf;. jèpjcccli-kiooj t/ nlo niccfi alle bc aiibcrc/ han btrticr \tictbcn uptscb^cïit / en tot Uccl anöcrc fahcn jje&jiipcht /

alé ün crcmpcl Syrach 18.21,11

ve boete niet , tot dat ghy kranckwoidet , maer betert 11 dewijlc Vertrcckt niet vroom te worden , cnde cn vcrbcyc niet «e beteringe uws

c/i. 'm'mtegr. ^c
Nederl. TDoct ractboo| 't quact /

«fcr 't berber saet.
Ital. Buoiiagitardtafchiva ria njentur.J.

Fm chc 'Imal i frefco, bifogna rimediarvi.

—"- Qiiifqu is in primo obftitit,

RepuÜtqncamorüm, tutus acviftorfuit

:

H,ppol.

HebrMic.

baiigen/
.'

<j?jöotc biebcn moet men [jangcn.
j

Ital. S'occhio non rnira
,

Ilcuore7]onfoJpira. ,

/.<:;. Sapientcs agricolae locuftarum fcmina pedibus*

cbterunt.
j

Hortiilani campe in ipfis foUiculis rcfccant. 1

Kcdcrl. Ocrfiet 11/ bjienben/ boo? ben noot.
j

'!ï^'C rnp.s bicnt in bc pop geboot.
]

Spacrt

ghy nochfondigcn Icont. IcvcnSjtotin dcndoot.

Prendre



ncrnjcKc vryagie.

Prendre ne dois a,U chnndelle

iVv er , t:j hik , O' rnolns pucclu'.

II

D It xt^ijfdat ghy hier voor u fiet.

En geit aen defenkoopman biet j

Dit wijfis wonder flccht bedacht.

Want fy koopt peercïs indcr nacht

,

Sy koopt in haeft by 't kecrfen-licht

,

Daer toe menhoeft een vol geficht.

Wel , luffer , w at ickbidden mach

,

Ey , fluyt geen koop als metten dagh,

Maerlaet den nacht eerft over gaen.

Ofwis ghy fult bedrogen ftaen

}

Want koopt ghy niet ter rechter tijt

,

Soo koopt ghy niet als cnckel fpijt.

Gefellen , die des avonts vrijt

,

En dickmael wonder jachtigh zijt >

En vaert niet inder haeften voort

,

En fpreeckt niet haefthetgrootc woort

n

En geeft vooral utromjen niet,

Tot ghy het lief by dage fiet

:

Houdt fekerdat de keerfe lieght.

Houdt feker dat de nacht bedrieght

,

<!5em jpcrtïf öïcnt tipnac&t geftocöt/

^rmö?ptlerfipöe{wa:00efocï)t
-rTr^rr-f

En datmen met een kortenfpod ?
-' ^

Noyt groote dingen wel en doet.

't Is waer dat even in der nacht

Een fake dieüt te zijn bedacht

;

Maer al wat dienftigh is gefien

,

Dat moet by hellen daghgefchien.

„Geen fchoone peerei dient gefocht

,

, ,Geen fijnewebbe dient gekocht

,

„Geen vryfter oyttezijngemijnt,

j.Danalsdegulde fonnefchijnti

, ,Want, die indüyfter henen loopt i

„En even danjuweelen koopt

,

,jOf 's nachts fich koppelt aen een vrou i

j.Die quecltby dage van berou.

, ,Dus wildy met bedrogen zijn

,

„Soo wacht den klaren Sonne-fchijn,

Soo wacht, ó grage vryer, wacht

,

Tot dat het ftuck wel is bedacht

,

Enghyoock, foetcVryftersybeyt

Toe alles wel is overleyt.

Spacns. T Amugerylateb.,
^—' Nt pigltar' a hi candtltt.

Lat. Judicio forma: noxque merurm 'jie nocent.

.

Oo/jW.

Ital. jillHmedicandell.-t

Ogni rifiicapar beH.i.

Frajis. De Huili a la chandelle

Vafneft femble dnmo'.felU

R.nfioeftqui.1

Spaem. Non i oro tutto qi\cl cheluce. '

Hoogd . 0:6" fmD mci)t al(< %\<MtW ^'t>t\v

kin fuhfen.

Frans. ^ enhr.fle fc jnarie, a toiprp reteilt.

Nederl. ïöiehoojJtcct[)pfjcttDcIfjefiet/

<en ie De rctljtc hoopman niet,

Mxn moet sera Katten in fachen tooien.

i©ic ten banfTc toil gacn / moet ficn taric Ijp met 'er

ï)anDt neemt.

531) nadjte jijn alle ftattcn tjrau.

iBie '^ narljt^ een hat bcllont te toopcn /

5B>ic Iictfc toel bp Dage loopcn.

Idem. Nox & amorvinumque nihil moderabJlefua-

dent.

Hoo^d. ©Ut Hng tt>t(( wctk \\\hin.

Neded. j^ict mcfter Jjacftal^blojcnbangen.

Ital. j4 ck'. cvmpra befogrta haver cent' occhi , a chi

'vende- ve Irlhuini).

Neder!, óï'ie VtrhoDpt en Ijoeft niacr een oo0{j/ öie

iiccpt 'jjotft er Ijcnöcrt.

Hinc .Vla^iiiitc-s , qui piftis tabulis interfefe matrimo-

nia conciliJ.i'.t, faepc falluntur.

Et ideo

,

ïfabella Caftiliaj rcgina noluit nubere Ferdinando,

nifi prius Principem vidiflct.

Nee Elifibetha Aneïorum regina Henrico Succo-.

rum reqi . Richter. Ute yixiom. Oeco7i. 73.

Neder!. £ïooptonbcficn/l)CtfaïurauVDen

;

<irn nicc|l in Ijanbcl lucttcbjoutocn.

Si quid bene £i£tum velis , tempori trade. èevec.

Ital. Nefem'm.t, ne tela ,

jiliimedecandela.

Lat. Noftem rcquirumfratidcs, lucem veritas,

Qucmtexeratdoium nox, ppjdiditdies.

Celeritas infamis nai^fVagiis.

^
M.ilc cunftaminiit atlmpctus. Stal.

Confilioruin praxocium & infonfukarumaclionutn'

infoclix & triftis foler efTc cxitus , feftinatsque a

ftiones & confilia ,cmper fiiemnt calamitofa aue

pemitiofa: ut latèexemplis & rationibus deducit. •

Pjchter. jlx'iom./^Wji. 217, & 147-

ê^d&ooit^



12 ncnijcKc vryagie.

^fïjoon Uoo^tlo^1 \$ ö^ïf tJnrftor5f

"ll/Ilder yemant leeren minnen
^^ Nae den regel , nae de kunft >

Wilder yemant herten winnen

,

En oock aller herten gunft :

Niemanthoeft'ergroote boecken,

Oude fchrijvers , vreemde tael

Uyt te lefen , op tefoecken

;

Hier in leyt 'et al-te-mael.

Gaetmaer flechts u eygen felven

Meteenonvermoeyde vlij t

Onderfoecken , onderdelven

,

En beproeven wat ghy zij t j

Vintje feylen , leertfe duycken

,

Leertfe dooden , vierfonietj

Maeru deughden wilt gebruycken ,

Datmen die , als lichten ,fiet.

Maeckt datghy in alle faken

Defen regel onderhout.

Dat fal u lieftallighmaken
Ofghy vrijt , ofzijt getroüt.

jjDie fyn kraem W€etop te pronckert

„Nae den eyfch , ennaedentijt,

„Doet den kooper daerop lonckcn

,

„Enhy wort (ijn waren quijt.

Ta SCt i^ epgcntlijcfebat be Jrrantoifcn noemen:
-*-^ Mcttrc en evidence , & fiiire valoir fes bonnes
parties. 2;n toclthc honflE Scipio , en anOcrc boo|;

trcfftltjchc mannen grootcn lof toert toc3cfcö?c=

ben. 5Dit ii Dat Ovidius be jonje lieben boo? een

flcont-regel fjccft toillcn infctjcrpcn

:

Et Quacunque potes dote placcrc, place. Ovid.

Nederl. 53?ens{)t atlc^ Dn/ o frifTcfje jeuffljt/

«I>acr cri)ti u hefboo? mahen mcugfjt.

«^ti^batpbcr ani(jatf)té-man/ clchinljet5t>

ne/ foo ücftcnbelifh tocet te betrachten / I)et fcl)con=

fïc ober alaenfjct 003c ocbenöe / cnaltoatmid^
(ïaet in teocnbcel bcbcrlicnbc : plaoö niet een

tnetfcrbefdfjoonflefleenen mbrngcbel/ bc gout-

fmit bc fiu.ibcr(Ic peerlc in 't bno|11c ban 'tfilcp=

root / be Filecrmaechcr be cicriichlïe |h)ffc in ïjct

ocnfunlichftc ban 'c lUeebt te bocfjcn i 't 'Jö ttn
liecnfjoutocr Icebt bat 'er een oogje bct^ aen 't btci'.ë

ici bat niet gefien tn toert. 51>an bit alle^ moet
tiiet unt Ijoogbmoct ofte p^nchcrjie gcfrljicbcn/

maer bcel eer unt em goetopjetbt gemoet / tot

berbetenngc jibcr ban \\)\\ geb?ehen / en om fgn
licl)t boo; bcnicnfcJjen foo te laten fcïjijnen / bat

<Oobt bacr nntgep^efcn tocrbe / ooch om anbc=

te tot naebolginge te bettoechen ; op bat alfoo

ïc gene bie fufchö boet üp gtebofgc lieftalIigO

mari^ totrben bnbe gene baet f)D mcbeomme-
Saet.

Cfefl laraifo» pourquoy lesgens d'eJlateonfeiUent

nux Princes de di^tmukr leur imferfeStmis , (^ mon-
Jirer leur bonnes farties , i?mtans Ie ion nrchiteEle, qui

loge ( comme ih dijent ) fes plus beauxjnaterinuK au
frontijpke defi" bajliment.jtan Marnix aux Rcrf. Po-
lit. Ref.

J-.——— Occule mendas

,

Quaquc potes, vitium corporis abde tui.

0'vid.

Multa viros nefcire decet. pars maxima rerum
OfFcndet, Cl non interiora tegas.

Cui gravis oris odor, nunquam )e)una loquatiir.

Et fcmper fpacio diftet ab ore viri

.

Si niger,ai\t ingens , aut non fit in ordine natus

Dcns tibi, ridendo maxima damnaferes. Idem.
Ante emnia tarnen

,

Prima fit in vobis morum tutela, puella:

;

Ingenio facies conciliantc placet.

IdemMed.f.tc.

©00? reben ban bit atle?' ftan gcfept toerben bat
(prima: notiones) bc cerfle inbarieii bie peniant ban
cenigefaRehriJaljt /rijfcnbebeeltijtji ujitï)et eerflc

geficljtc/ een groot boo?-oo?beeI plegen temahen
in be gebathten ber menfc[)en / en bacr qp fien beet

oube jpjcuchen/ afó te toeten

:

NcdcrI. Jtcnfien boctbjpen.

i'^et oogjj isi (ejibtpmaii ban bc miif /.

<i2n b;enfltboo? cerfï be Iwjïcn in.

ï©atfictoogcmeten|ict/

^>at begeert ïjet f)ertc niet.

Lar. Exafpeftunafcituramor.

Spaens. Afeytauncepo
Parecera mancibo. id eft :

Accouftre un tronq , il femblera un jeune adolcfccnt.

Oculi funt inamore duces. Propert.z.

El. 11.

Frans. Cequeplaijl

EJlademyfaia.

Hüogd . 2IBrt6' t) 0^ fliig nirf)( ftftf ƒ

Griccx. E'x ?e!nfat r^ ymtoji citjpdmii; cfii.

Id cll : Ex intuendsnafiiturhominibusamor.

f^t 'vidi, utper'n ! Virgil.

Illud tarnen hit monendum , fanè hic intclligcn-

da, & virtutc , non fticoomamentorum gratiani tam
virginibusquamadolefcentibus quarrcndam cflè; uf

rcfte viri probi inculcant.

N.ix.ian:c. Car. 5. depracept. yirg.

Ornentur g emmis alisf , decorcntiir & auro ,

Qupd Fiilgore fuo coliuftrat corporis artus:

His, inquan-, , placeant quorum dcpida colorc

Multiplici et facies, monaliqueartcmanuquc
Condita, c tleltique ab imagine turpis im.igo

Diflita, calcatum prodens fine vocc pudorcm j

Tuvirtufe place, &c.

Amoi



Eerlijcke Vryagie,

Amor j utpüa, viccsexigic.

'3

i ïtu-

Tuekt.

MM ofmiti fn öeeft öfm baï /

Sonti(rot}n:-0ambmïial
'

C Oo ghy wilt dit fpeeltjen Iceren

,

M Soete Vryfter , fchoone Blom

:

Doet denVlieger weder-kecren

,

Drijft het veertjen wederom j

Want als ick van mij oer zijden

Maer alleen en foude flaen

,

Dat en fou ons niet verblijden

,

Want het fpel is ftracx gedaen.

Weet , dat kaetfen ende minnen
Eyft een overgaenden bal.

Anders macckt 'et droeve finnen

,

Anders heeft 'et geenen val.

Liefde doet ons lieftle toonen

,

Liefde geeft de liefde kracht,

Liefde moet de liefde loonenj

Anders iite fonder macht:

Wilt dan wedcr-liefde dragen

,

Lief, foo wordj e ras de bruyt

,

Want dan wil ick 't met u wagen;

Anders , kint , ick fchey 'er uyt.

i^rans. ^amaü l'amournefepxye quepdr am»ur réciproque.

-4/. Et pretium ,& merces folus amoris amor.

Beneficium non eft aurum , fed amor perquem datitf

.

Amor enim beneficii anima. Vtd. Sen. de Benef,
Duriilimus eft, quem rcdamare pigetpriusamantera.

Augufi. de amore divtno.

(tal. Amx a chifama ,

Rejpond k chi ti chiatna.

N'èderl. 3ltittooo?töicjeb?ae0öt/

4Bmt W)t ïicföc öMfgfjt
[tal . UnA manoUva l'altra ,

q- Ie due lavano ilyifo.

ideft:

Frans. L'une main lave l'autre,^ les deux Ie yifage.

Nederl. %\^ b'ftttf öantö'fluörr toafï/ foofcDojömfe

öepDerrpti.

tx'<êmtmin b?cng9t b'anbn: in.

lat. Manus manum fricat, gratia gratiam parit.

Ferroferrum acuitur.

Fru£his amoris amor.

Frans. Amour au cccurmcpoind ,

^uand bien atme'jefuit j

Maii aimerje nepuü

,

^uand on ne rnaimepoint,

Chacunfoit advcrti

Defaire comme moy

;

Car d^aimerfansparty

Cefl untropgrandefmoj. Marot.

Proverbium Arabicum ex Erpenio.

t/it. Excutemihiignem,&alluccbotibi. ideft, «//0-

fephus Scaliger interpretatuTy Eftomihi , erotibi.

Ut ameris , amabilis efto. Ovtd.

Frans. Aimerfans amour ejl atner.

Nederl. B^icnötfföap öati ttwtx 3DÖC fn 5ufrt nirt

. ïan0ö-

Griecx. XêTp;^ei^qti'iTle(.

Amarerecufo.

lllum quem fieri vix puto pofte meum. OVid. Ep. Helen,

Frans. Amour eftd'amour recompence,

Et celuy eft trop a blamer

Qiii pour Ie moins (s'il ne commence)
Ne veut pas , quand on l'aime , aimer.

B <e\ü\



Eerlijcke Vryagie,

<i^kU mepnt fijn«pïtmUaïcftu^.

.\7 Ter vryers , dieom ftrij t hun vryfters dapper prcfen,

^ Bcfloren onder een , ick fou haer Rechter wefen 3

Gijs hict fijn Heffte moy , en 'c is een Icelick vel

,

Fop noen'.t de fijne net , en 't is een morfebel

:

Geurt prijft haer dien hy mint , als geeftigh in de feden

,

En daercn is geen fout in alhaerdomme leden:

Kees acht de fijne vers , en uyter-maten fris.

En 'tmeysjen heeft een vel gelijck een drooge vil.

Nae dat ick had d' verftaen al \\'at een yder feyde

,

En wat hy tot een gront van fijn vermeten leyde j

Soo heb ick defe facck een weynigh overdacht

,

En met een kort beraet dit vonnis uytgebracht :

Hoórt.vrienden meteen woort dengrontvanuwefakc

Siet'svry ers gunftigh oog dat kan de fchóonheytmaker

Elck acht fijn uyl een valck , en boven eygen mal

,

Soo wil men dat het vplck het foogeloven faL

Hoogd. (S 3m UM\ t)uncf( ï>ai5.fciu iwl

^ diifafcffd;.

Ica!. AflTcftioneacciecaragionc.

Spttens. Cadalnihonero;ijabafiiscuc1iillos.

Frans. Chaque mercitr loiie fes cotifienHX.

Ncderl. «rich hranier pjijfl fijn "leffeiu

Sp.-.ens. A «da nccio agr.ido fu porrada.

Frans. Jchaijuefolplaiftliimairue.

Hoogd. (5im jc^cn gcfclf fctn tv<if« tvof /

S)runit> tf{ lan^t txr narrtn v^o(.
•

Nedcrl. <j?lt!ip7ijtlf!Jn<2Jjict|cn/ al^ i)Tc bcijtom=

mclt.

ÖIch fictftfij» licfjcn lief/ al iffc bcfiiot.

Frans. Femme &pi€rrer,e

.C<»'cr,<j-.'u>ief.mti,Pe.

Hoogd. '^i (jcbt mchr ikU jur ^irdjcit
'

Dcnn fci)óiié.

Ncdtr!. '_d jD^pilers fcljoonfjcribt IcpDt in '? bjntr.^

I:al. Non è bello qucUo <iucc bello maqucUochc
pi.ice.

Ncderl . Offii Icclicfeljcf/ iiocl] ftfioonen hoolfarh.— Ealbinum polypus Agna;

Delcüat. HÖrnt i S.it. j.

Nigra M.A(;-o«(^ cft : inimunda & fatida, ux.c<rf'.<^ ,

&.C. i'id Lucret. lih. 4.

Itn Prircipit m>igijltr amorii : Art. i.

Kominibus mollirc licct mala : fufca vocctur,

Ninrinr lllyrica ciii picc fanguis crir.

5) p.ïMcft ; Vcncri fiinilis ; fi flava \ Mincrvar :

Sic gr;icihs,macieqiiirn-Ic virafiKT elK

Die 30i\cm qu.rcunKiue brcvis : qust turgida ple-

nani :

IX latcat vitium proximitateboni.

NeJcrl. ;Êlth fotJE p^ijft fij» "larotje.
^

.

Engels. A V'lackc man a p.nerle in a womanseye.

'

Nederl! Ci1?"ooaI) bat Ijccftrni balfcijcn fcoijn

/

<ffilch nicjint fijn upl ten lialcli te jijn.

Hoogd. ^^im icDcr tuurcn gcMf f<üt tolb.

Spatris. El delfeo haze hcrmofo lo fbo.

l-iA(iit- Le'dejtrrendheaucc q'üej} Ltid. , ,

— Quodfecit j quifqüe tueturopusi Óf/V. 4.

Pc7it.i.
''•;

Hoogd. ^iii Kbcit frrttiur fcf»C(f«iK«,ffrtmv

Sfaeris . Ognum lod.i il fuo meilicro.

Quicn feo ania hermofo Ie parccc. '

' '

Frans. §lHitiime,U)ila:dlu)'J(mbleht.iu.

Ncderl. 't'«J!ii i^ lüct ffboon öat fcljomi en ntt \il

JiRacr Datm 't \jc;tt Diep tjefr1 1^.

ï^t ffïöc op «ncn anöcrcn fni.

"C Ygen wooningh, cygcn dack >

'-' Groot voorwacns u gemack >

F.ygcn keuckcn , cygrtrhccrtj , ^ . .

Groote fchattcn zydy wccit

;

Want al zi|tjc niet tCigroot,

Ghy zi)tdicnftigh voor den noot

:

•..

En alzijcje flechten arm ,

Noch vind' ick u aflcbcA wa'ttp ;

Of al zijtjc fomtijts kout

,

Ick ben op u wonder bout

,

En dat even doctmy deught

,

En verNVcckt my foeteijreught.

Dus zijt ghy inmijn gepcys

Beter als een groot pal^s

,

Biefer (Princen ftiet VerlgF)

Beter üls een Konintohs-hóf;

Want. dit houd' ick wonder V3ft>",

Gioote falen
, gioote laft ,

En ,
gelijck men Hacghbevint,

Hooge torens , hoogen wint.

Lat. Q Ua cuiqiie prudentia Deas. '
'-

" ''

Domus amici doiriujcommoda. -

Ncderl. <?i)n bier / 't jijn Daec / 't nüjtij^ïi

bffte.

Frans. ^ tont oifuii

Sortnid ejl beau.'
rn'f

U

Non in'caro nidore volnptas

Summa , fcd in te ipfo eft. Borat. 1 . Sat. ik^

Patrix fumis ieni alieno lutiJcntior.

Suum cuiquepulchrum,
'^

Suusrcxreginrc placet.' "a

Frans, .\4ejwe ungueuxaimeVodeur dtfeiiifcufiu
Hoogd. Siijncrkrfct • *

3t^30(D»v(rf^/ "•
'•

2if^cr3(cicMrm '•••• -'J -J*

: ©O tfl « boc^ ivarm.
/f<»l Cafi mia ! cafa mi.il' .,v%\>

Perpiccmachetu fia. ' -. .^
Tumi pari una badia. -« •

Ncderl. «Irnofnljacrti^doutteaert
«rngcnbiini bcrleet niet.

<?l»gni D^cfh en fl.ndf.t nfet.

J?öfr üeöclflcr piijft ftunjip,

Ji^ber fot bfljaei^t fijn hap.

.?aj3

j«\\. '.;ir>^\iV,.
J



Eeriijcke Vryc^gie.

Feit j tottx ^ amour ^ é^argem, Nefei:.tekent lon^ic?nenl.

^5

tnnii die

tli keer/e

draeght

Jfretckt.

jDpcr/ ööclï/ gcït/m \yttttmm /

^w öottt men nopt ter Degen m.

TCk U'oude defe keers wel foo behendigh dragen

*Dat ons gebvieren noyt haer flicker-licht en fagen j

Want mochte dat gefcbién,foo ging ick daer ickwou,
En daer kan niemant zijn die my beloeren fou

:

Maer wat ick immer doe , men fiet de klare ftralen

,

Men fiet den bellen glans door al de buurte dwalen -,

Hoe ick het vuur bewaer, hoe naeu dat ick het fluyt,

Het wil 'er evenwel , het wil 'er efter uyt.

Mijn buurman is bedaegt,mijn buurman heeft gebreken*

Die voor het meefte deel inoude lieden fteken

,

Vooral quelt hem de kugh -, maer defen onverlet

Soo wil de goede man voor al geen eenfaem bed :

Hy minteen friflche maeght , en befigh in het vryen

,

Soo doet hy groorenw eerom defen hoeft te myen >

Maer t' w'ijl hy fiten ftoft , en maeckt 'et al te bont

,

Soo komt de loofekugh hem berftenuytden mont

;

Dies laght het geeftigh dier , en fey t , als in hetjocken

,

Dat is geen fluy tje , v rient ,om vryfter > mee te locken j

Ey lieve ! blijft geruft , en houdt u bedde vry ,

Ofimmerkieft'creen ,diekught gclijckals ghy.

Een quant , die hier en daer voor bode wert gefonden ^

Had leftmael opden wegh een volle beurs gevonden

,

Diegaf hy aenlijn wijf, enfeyde; lieveTrijn,

Siet hier een rijcken buy t, maer 't moet gefwegen zijn.

'k En hoeve nu voortacn, niet,alsickplaghtewercken }

Maer niemant , wie het zy , en moet 'et immer mereken

:

Houdt daerom, houdt geftaeg het geckjen in demou

,

Trijn fwoer het met een eedt , dat fy het heleü föü.

'tEn leed als geenen tijt, het wijf begon te koopeh

,

De man enwou n iet meer als bode blijven loopen

:

De dochter kreegh een huy k, een ziel.een befte keurSi

Is 't niet een wonder ding! hetgek wil uyt de beurs I

Daer is het albekaeyt , de man die wort gevangen

,

Die melt daer fijn bedrogh , en al de flimme gangen.

Daer wort de blyde 1'rijn een ganfch bedruckte vrouj

En alom dat het gek niet ftille leggen wou.

Cli d,ena.rifo7toJpirit'ifolleüi.

Eens doen ick was verheft , al over lang geleden

,

Was Rofemont genootjuy ft daer ick was gebeden

:

Geé menfch had nog gemerkt de gloet va mijnc brann
Ick meynd' oock doen het vyer te houden in den bant-

Ick fou (gehjck hetfcheen) my wonder koel gelateil

,

Niet op de vryfter ficn , niet met deJu fier praten ;

Maer lacy i doen ick quam daer ick de lieffte fagh

Soo wift ftracx alle man wat my in 't herte lagh

:

Mijn wefen gaf'et uyt , mijn hert begon te fpringen

,

Ick konde met gewek mijn finnen niet bedwingen

,

Niet houden in den bant : ey wat een felfaemding

!

Mijn oogh was even-ftacgh al waer de vryfter ging:

Daerwas mijn innigh hert, daer alle mijn gepeynicn j

Ach I een die liefde quelt hoe qualickkanhy veynfen.

Dies fegh ick tot befluyt, vyer, hoeft,gelt, heere min

,

Hoenaeumendiebewaertjmen houdtfe nimmer in.

pv acr \^t fcfjaöti^/tsljet [jcrte/

*^ <ï3n be fjanöt ie bp 6c fnicrtc /

«rP. Ijct ooac ftóicrt altijt

Qualicct, &polfum, luclorcelarefurorem
;

Attamcn apparetdifilmiil.uus ^mor.O-jid.Fp.Pary.
Ncc l.itct hauftus amor, fcd fix vibrata medullis
I n vulcus p.tqiie ora ledit, li-cemquc genarum
TinKit)& impulfum tenuifudorepcrcrrnt.

Lddléa Maflagcta: veluti cüm pocula ftifcant

Sahguine puniceo, vel ebur conumpituroftro :

Sic variis manifefta notis palletqiie riibetque

rlamma rccens. St,u. i Ach-ll.

Sedmalèdiffitnlilo ; quiscnim celaverit ignem ,

Lumine qiii fempcr proditur Ipfc fuo?Ot;.£;!>.P<ï.

Spacns. Ni fe ff.ben lucubrir amor , riquezay regulo.

ideR:

Neder!. l^ocDatiEgrltofliffÖcIlimt /

J^c t toil/ öct fal' l^ct moet 'er upt.

Frans. L'amour, Ia lichelTt, & les dclices,ne k peu-

ventcacher.

Ital. Amor^fuogo^ e toffe Preflo p ccz^wlfe.

Qupque magis cegitiir, tanto magis xftuac ignis;

Óvid. 4 Met.

QijS enim bene celet Amorem ? Idnn.

Ital. j^moTi e toffe, e rogjia ceLtr non ti befognat

Spacns. yimoresdohrtsy dineros

Non pucden ejl^rfecrèdot.

B 2 Ne



Ecriijckc Vryngie.

NcAiv.or, ncfic.nona, Vuolecünipac.nia.

<!0n maften mmmfrlj^eetïfacmpa^r.

TCk ken 'er twee van een geflacht

,

-*•Vanjongs te famen op-gebraeht

,

Die waren leftmael onder een

,

Met hert en ziel in als gemeen

;

J ae Ichier als broeders (foo het fchcen )

En dit is naeu een maent geleên

,

En fiet ! haer vrientfchap is gedaen

,

Haer kennis is te niet gegaen :

Sy koroen noyt in een gelagh

Daer ruft ofvrede blijven maghj
Want d' een en fpreecktfchier niet een woort j

Ofd'anderis'erom geftoort:

Soo dat men fiet een quaden gront

Daer onlangs vafte liefde ftont.

Nu komt doch , vrient , en opent my
Wat dat hier van de reden fy ?

Antivoorde.

*TPWèe honden tTamen aen een beert

•* Die dragen nimmerover eenj
Twee ravens tcfttnsop een tack
Dat isgeduerigh ongemack

}

Lwee muflen aen een koren-aer

En maken nimmer vreedfaem paerj

Twee hanen op een boeren-werf

Die vechten eeuwighom het erf:

Twee Princen ineen Koninckrijck

Die ftaen geduerigh ongel ij ck.

Maer boven al foo rijft 'er nijt

,

En twift , jae veeltijts harde ftrijt

,

Soo haeft als oy t eenjonge maeght
Aen twee op eenen tijt behaeght j

Hier baetnoc h vrient , noch eygen blöet

,

Een vryfter is geen deelbaer goet.

irans. r\N,n,es.:mony&f,g„eurit
^-' Ne 'Viuktil conipagnic

.

Hoogd. 3"><w ^"'>l>'^ ^» «tncrn hint hki*

ben fclrcn cinc^.

Sp^ieus. A dos pardaics a una c(piga

Non ani=yli!^ua.

L/T,'. Inmiicitixquammaximxcx amatoria causa in-

ter rivales. Richter, ylxwii. Oecoti. i8o.

Ntc rcgna focium ferre , ncc tcdx fciunt. Sc>:cc.

C:tiipo.

NiiUafidcsregnirociiSjOmnifqucpotcft.is

Iinpatierisconfoniscrit. Lucaii.Uh. i.

Nedcrl. 3?>clicfö'ciiJ)CioacntTact/

<Cn VdiI ccciimtöc-iuact.

Rivalerti pofïïim non ego tcrre Jovcm. Propert. Uh. l.

El.r.h.Hbiv.phr.t. •

Dum caiiis os rodit , Ibcium cjiicm diligit «dit. Vul-

gar.

Nulla vchementior difcordiamm caufa eft , quatn

unius famina; a niultis appctitio. LaH.

Nedcrl. 't 3!^ tc bccl ttocr Fiaflrn iii ccn Iscrrh.

(Ctocc aroote iiiaflcn oy ecu fff)iiJ en borgen niet.

Ctocê materji in een con\)cnt en öiencn met.

Lat. In .iniorc fervus nee doniinuni fcrt .Tmuliim.

Scmpcr fufpcftus invifiifqiiedominantibus , quifcjiiis

proximiis deftinatur. Tacit.

Spaens. Ni jamais vi dos Sefioresquiquictanjuntos

mandar. id eft :

Frans. I# nc 'vis jnmnis deux Seigneurs qui vonliiffent

s'iiccorder h co?mnarider etifemtU

l.at. Monscuniinontenonmifcetur.
Nedcrl. i£:toec grootc inccftcr.^ en hoimcii Ijaer

ri)rh niet Deelen.

.11'! en l)out DiU ttoeetarfcijepöe fonnen

.0.1 et iicn ben ijeniel luefen fionncn.
L,x:. Una domus non alit diios cancs.

Griecx. Mi« t.ipcfin i tjidi,' 'i-Jt t'*/.9-^ixjf<. id eft ;

h.tt. Unicum arbuftum non alit dus erithacos.

Uniim Rcgnuni non fert duos tyrannos.

Una Rcfpublicanon fert duos eXpilatoret.

Irans. La tervc riej^auroit ejlreefclairee de dcuxj'o-

IcÜs, ny unefeiilc ajne de deux lumieres d'amour.

Lat. Facit huc rcfponfum Alcxandri , ciim Dariiis

iiinunicra ipiitalentaobtulillèt , & Afiamexarquo

dividerc vcllct 5 Neqiie te-.ram duos Jiles , neqttc

^ijlr.m ditos regesferre poffe,

fii>:c in rehm crjilibiis ,

Scgniusexpediuntcommiflanegotiaplurcs;

More idius animalcuh, quoj, ob pedum mviltitu»

dincni , Centipcdam nuncupant ; reptiluim ta-

rnen omnium taidiffimum cflc ttadunt. tx hoe

fontc

An unus pUircsvc Icgati mittendi , & limilia a Poli-

ticis movcntur. Vid. M.trfelaer L^g.i:. hb.i. dij'

Jen. 7.

S^tt



Eerlijcke ipryagte.

j®ftarWferD0ötmen ijpec uptöcn jïrm.

C Iet hier ,ghy koele vryers , fiec

^ Wat doet de vlijten moeyte niet

!

Als ickeerft defen Iteen bequam

,

En van den ftueren oevernam

,

Doen wafle raeu , en ongebout

,

En dan noch hart en wonder kout:

Noy t roenfch en dacht , diehem befagh

,

Dat eenigh vyer daer binnen lagh ;

En efrer als ick eens begon,

En iloegh "er op al wat ick kon

,

Doen zijnder door geftadig flaen

,

Veel helle voncken uyt-gegaen

:

En die nam ick wel neerftigh waer

,

En dus zijn al mijn faken klaer

:

Want fiet ! mijn heert , die niet en was

Als vuyl gemul , en enckel as

,

Die blmckt nu van een helle vlam

,

Dieuyt mijn vlijt haer voedtfel nam.

De Vrylter , die ghy heden fiet,

Die my nu handt en herte biedt

,

Was noch in 't eerfte van de Mey

Nederl. T^ <ü; ^atiim ja0fr öflngt Ijct tDrtöt.

^c fïnDiöc boet ö^icöt ober iucglj.

Frans. Continuclle gouttiere

Rompt Liptcrre.

Labor omnia vincit

Improbus. Vtrg.

Engels. A mufe in time may bite a two a cabk.

Griecx. nc-^£v;'.A;ic?-rrx]-/ir. ideft:

Lat. Labör bonx gloria: pater eft.

Hooghd. ^IcnUvïcfjte-rf:.

Lat. Par eft fortuna labori.

Ferreus afTiduo confumiturannulusufu.

Inviavirtutinulheft via. Gi-id.

Soo hart gelijck een blaeuwekey j

Soo koel gelijck een killighijs,

En tegen my geweldigh vijs

;

Maer nae dat ick met ftaege vlijt

Geen moeyt' ,ofpijn en heb gemijt

.

Soo is het ft^ck foo verr' gebracht

,

Dat fy nu foetjcnsop my lacht.

Dat fy my valt rot in den arm

;

En hierom zijnwy beyde warm.

Sict, Vryers, Ilctdit komt 'ervan.

Wanneermen doen en lijden kan.

Wel ghy , die treurigh fit en klaeght

,

Dat ghy bemint een koele maeght

,

D'it ghy een grilligh meysjen vrijt,

Daerom ghy groote fmerte lijdt

;

Mach ick u bidden , lieve vrient

,

Indien u Hechts de vryftcrs dient

,

Soo fchept een moet , en lijdt de pijn

,

Gewis het fal eens beter zijn

:

Want fiet 1 door vlij ten foet gevley

Soo kreegh ick vyer uy t defe key.

Vigilando, agendo , bene confulendo, profperc omnia

cedunt. Sallufi. Cnttl.

Frans. Ntilbien ftnspeine.

Nederl. 31^ieint)?on Bfnu0 hef toiïtoantJfïcn/

^loetfloutbfrfoffïifn/ cnfarljtKné ïjanöcïm.

LAt. Nihil unquam vehementer imperavit libi humanus

animus, quod non cffecerit.

Spaens. A la larga el galgo a la lievrc mata

Frans, yf U longue Ie levrter tue Ie lievre.

Nilfinemagno

Vita labore dedit mortal ibus. -— Horat.
^

Tav TTo'vfflV -nra)>»riv >i,a;v 7roLvUTocya,u' o: ^oi.

Dii fuas labore dotes cfie venales volunt.

B ?

ideft:
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Eerlijcke Vryagie.

ElfuegoyelAmor No dizcn , Veteatulabor. idelt:

Zefeu dr ^'^m*(fr 7te difèntjamais , Va h tcs befoignes.

De Lilpf

fprccclu.

l©iefitenlDït/offitenö?tjt/

T Ck hebbe veel te doen inhuyfelicke faken

,

-'Mijn heert is ongedweylt,mijn bedde noch te maken

,

Mij n keucken ongefchickt : en des al niet-te-min

,

Tc gaen tot mijn beroep en heb ick geenen fin.

Dan yemant fal miflchien liiervan de reden vragen

,

Wel vryfters , tufTchen ons , ick fal het u gewagen

:

Het vyertje datje fiet dat bindtmy aen den heert

,

Dat hout gelijck een piek , en treckt gelijck een peert.

Dus fchoon ick ibmtijtsmeyn in haeften voort te treden

,

Ick huycke wederom , en fijge nae beneden

:

Soo dat ick menighmael , dewijl ick niet en doe

,

Mijn tijt verloopen fie , en ick en weet niet hoe.

Het is een felfaem dingh , het luchtje van de kolen

Datkruypt my door het lijf, en doet mijn finnen dolen

Als in een fceten droom : 6 krachtigh lolle-vicr j

Almoet ick elders zijn , noch blijfick efter hier.

Siet dus ben ick geftelt , wanneer mijn lofle finnen

Haer geven aen de jeught , en hellen om te minnen ;

Want als ick met den geeil omtrent de liefde dwael>

Soo blijfick daer ick ben , al rijs ick menighmael.

Noch vaer ick even foo , wanneer ick ben gefeten]!

Daer eenighruftigh quantmy doet fijn liefde weten

,

My opent fijn gemoet , my geeft een foeten praetj

'k Én weet niet hoc de tijt foo veerdigh henen gaet.

Is 't niet een vreemde faeck ! al wort ommy gefondcn

,

Al roept my ander werck , ick fitte vaft gebonden

:

De liefde met het vyer is hier in eens geftck

,

Sy dwingen met vermaeck , endoor een foet gewelt.

Nederl. T^töceïiefftni^ mctïjuntïCiitim/
^ l^ot »ooö' 10 't öatfc fcïiriLJöfu.

Zat. Quicunqucamatjamoblituseftfui. Saiec.

Biogencs dicebat

,

Amorem cfie otioforum negotium. Zaért.

Si quis amore calet , conlueta negotia ceflant.

Nederl. Ducrenïjcföctrffftcnfïccfïi/

<é\\Mtitm mmi0ö tocrcïi

Za beautéde lafcmmefurpajfe tous les deJJrs de Vhomme.

Syr. 3<ï. 3+-

Veteres Venerera cochlea fedentem pingebant , ut do-

ceren t otioforum hominum effe amorem. Richter.

Axiom. Oeconom. 5 1.

Nederl. <6cnlüarmïjcb/ciumïupcn ccr^/sijnaï^

ttofc oeïicürn / fa ïtonncn ouaïifft fcïj enen.

Ardet amansDido , traxitqueperoflafurorem:

Non cocprx afliirgunt turres , non armajuventus

Exercet , portufque aut propugnacula bello

Tuta parant : pcndent opera interrupta , minxquc

Murorum ingentes , arquataque machina coelo. Vtr'i^.

6 c^SffCtd.

Nemo



Eerlijckc ^ryagie.

Nemo poteft Thetidem fimul £c Galatean arnare.

CtDfcop Cfncn ttjt te b^pcit/^\nmcu fcisjmw\ Wi^m,

FJ Oorc , gefcUen , hoort een faeck

-^Ecrfttnael dienftig tot vermaek.

Dan oock nut voor yderman

,

Diefe recht gebruycken kan

:

lek ben van foo loflen fm

,

Dat ick twee gefpelen min

:

Twee bcfitten mijn gepeys

Bey gehjckop eene reys -,

D'een' is Galateé genaemt

,

D' ander Thetis wijt befaemt ,'

Thetis woont ontrent de zee

,

Aen der heyden Galateé

;

Thetis praet my van een fchip

,

Van den oever , van een khp

,

Van den haring , van de vis

Die in zee te vangen is.

Maer de rappe Galateé

Spreecktmy van het weh'gh vee

.

Van de beemden , van het landt

Daer men faeyt ofboomen plant

,

Van het veltenluftigh svout

,

Daer menduyfent fchapen hout

,

Van de dreven , van den laen

Daer de groene hnden ftaen.

Thetis doet my lang verhael

,

Al in ronde viflchers tael

,

Hoe men haring-netten breyt i

En dan op de duynenfpreyt

,

Hoe men bot, en fcharren vangt

,

En dan aen den oever hangt

,

Hoeinhaefteeneenighman
Hondertvifien vangen kan.

Galateé en haer verllanc

Is hier tegen aen gekant

,

Die meynt dat oock verfe vis

N iet als enckel ftanck en is

,

Die en acht geen fouten ftroom >

Maer alleen haer focten room

,

Hare boter , haren kaes

Dat is ( meyntfe ; beter aes.

Spreeckickgunftighvanhet v{

Dan is Thetis ganfch ontftelt

:

Prijs ick eens de rijcke zee

,

Darivergram ick Galateé

:

Ben ick op Hj n boers gekleet

,

Dat is Thetis wonder leet

:

Gae ick als een viflers maet j

Dat acht Galateé quaet

:

:lt.

Draegh ick eens een platten host j

Als by ons een herder doet

;

Thetis feyt van Honden aen

,

Wat een boer komt hiergegaen l

Neem ick dan een viflers tuygh

,

Blauwen mutfen, buytenruygh

,

Galateé fpot 'er met,

Als ick die maer op en fet.

Siet dus loop ickjaren lang,

Maer ickjaege fonder vang

,

Juyft gelijckhet hefngefchiet

Die twee hafen teifens fiet.

Die twee hafenbey gelijck

Meynt te hchten van den dijck.

Ach, die foo onfekerjaeght j

Selden dat hy niet en klaeght.

Wel, ghy vryers, voor befluyt,

Treckthier dcfen regel uyt

,

Twee te lieven is verdriet}

Want foo doende vangt men niet.

Hout dan liever defe leer,

Eenevryfler, fonder meer.

L.-T. Ncmo poteft Thetidem fimul & Galatean a-

rr.are.

I:.-.I. ClyidHelepricaccix

Viia nmpglui € l'altra lafcia.

Lat. Qui binos lepores una fcftabitur hora j

Is neutruin capict.

Ssfla bipanito oim mens dilcurrit utroque ,

Alterius vircs fubtrahit alter amor. O-vid.

Hoogd. §rt(-.ciMd/ badje ütficf.

Trnns. ^i trcp nnhralfi mal cjiraint,

Ital. Ci:i tuito vuole de rabhht tnore j

Chi tiittoahhraccta v.r.Uafninge.

Nedcrl. Dicbfcl ambachten Icfrt/ boct'crfclöcn

ccn tuii.

Ctoarifambatïjtcii.' Dcrtifn ontjtluflicn.

Spr.ens. Muchos ajos en un mortero

Mallos maja un majadero. ideft;

Frans. Plujïcurs anlx en mortier

M/tl Ie!peut un pilon pier.

JTSijn ftiiiDt / acctlit u niet jii facrlbcrlcti Sanbcl-,

toant fco ^jv ntcnirrcrtfn boo?ncnrtt / foo fiüt

gijp gtcnboózöcclöocn.' Syr.it. lo.

Sf/:cns. Quicn a. «los fcnores ha de fcrvir ,

.Alunohadcmentir.
Frans. Q^ a deux maiffresfervira ,

A un d'it-eax il ynentira.

Nederl. (Cuffcöcn ttoec (ïocicn in D'afTc».

Frtns. Entre deuxfelles Ie ciil en terre.

Lat. Nufquameftquiubiqueeft.
Ital. Nc7i/!puoi7ipyr:e ber^^ efifchiare ,

Nonftpuo iafoKefoffiare e ficchim'e.

Lat. Pluubus intentus minor cft ad Cngula fchfiis.

Hoc age.

Griecx. S7rK'^Ti//ï'A«jj; , Wd» j(sVjt«^. jdeft:

Spanam quani naftuscsorna.

Spaens. Qinen pcquenahercdad tiene, a pafibs Ia

miede. ideft:

Frans, ^ui a une petitc terre, la mefute ai'ec les paf.

Ital. Chihaunporco ifttello facilmefite in^rafa.

Chi n'ha ch' unofol' occhio fpeffo /!forbe.

Ncderl. i3r»ic niscrccn ocrjij cii jecft btteacrtïiet

tofl.
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Elamor de los afnos entra h cocosy 4 bocados.

"P
En Ridderuyt het Britten lant

-L-^ Gingh dwalen aen de Zeeufche ftrandt,

En hadde (foo het fcheen
) gcfien

Hoe dat aldaer dejonge Jién

Haer gaen vermaken aen de zee.
Niet verre buyten Ziericzee

:

Hy fagh het als een felfaem ding

Dat vry wat uyt de regel gingh -,

En daerom heeft hy 't ons vertelt

,

Gelijckhier onder is geftelt.

lek quam eens treden op de ftrant j

Daer ick veeljonge lieden vant

,

lek fagh 'er fes offeven paer

,

Den ecncn hier, den genen daer,

Maer boven al foo was 'er twee
Die gingen veerdigh nae de zee

,

E en ) der had eenjonge maeght
Die hy tot in het water draeght

:

En ofde vryftervreefckreegh,

Jae fchier vanangft ternederfeegh

,

Oock hem met blcecke lippen badt,

N och gingh hy dieper in het nat j

Tot dat het water wcrr gcfien

Tot aen
,ja boven hare knien

:

En noch is 't niet genocgh gedacn

,

Het moeft 'er vry watholdergacn
>

Ten Icften neemt de lofle quant

En giet oock water metter hant

,

Juyftals Diana voortijtsplagh

Als fy Aftcon by haer fagh

:

Hy goot het water hier en daer

Tot in haer fchoon gckrinckclt haer

,

Soo dat het geen eerfl: geefligh ftont

,

Geleeck een natten waterhont.

5^i0fcöoptoffmgt.
Ten leften als dejonckcrfagh

Dat hy niet hooger op en mach

,

Soo keert hy weder naer het droogh l

Want hy fagh tranen inhaeroogh j

Maer ftracx foo loopt hy van de ftrant,

En treckt haer nae hetmulle zant

:

Hy leyt haer op een hoogcn duyn

,

En rolt dan van een fteile kruyn

,

Tot onder in het laghe dal

,

En daer eens weder even mal:
Hy fout haer in het gulle zant

,

En ftroit het ftofaen alle kant

:

Hy laet niet af, hoe datfe wijckt;

Soo datfe naeueen menfch gelijckt.

Ick fagh daer by een oude vrou

,

Die vraeghd' ick wat dit feggenwou

,

En wat de vryfter had gedaen
Om dit zoo uit te moeten ftaen

,

Of fyoockyemanthadtmisfeyt.
Dat fy in 't water wert geley t

:

Ofdat fy van een dollen hondt
Haer in het lijfgebeten vont.

Het wijfverklaerde dat 'erniet

Van 't een of't ander was gefchiet

:

Maer (fprack fy ) hoort eens wat het zy

En fit een weynigh nevens my j

Het is een wijfe van het landt

,

Dat yemandt in fijn eerftcn brandt

,

Omtrent den focte Meye-tijt

Metvryfters in deduynen rijt:

En is 'er dan een gecftigh dier

Hem oorfacck van fyn eerlle vyer

,

Soo gaet hy dus met haer te wcrck

,

E n al op fekeroogh gemerck

:

Ghy



tcmjcke Vryiigie»

Ghy , hoort doch wierom dit gefchiet j

Her is vermits hy daer uy t fiec

Hoe lich een jonge vryfter heeft

,

Als hy foo felfaem met haer leeft

,

Offy oock dan een jonghman viert j

Dan offe luy en leehck tiert

:

i. n ofhaer eertijts foet geflel

Verandert in een norts gefwel.

En als het eens is uyt-gemalt

,

Dan let hy hoefy hem bevalt

,

En of hy vorder dient te gaen

,

Dan oflijn vryen heeft gedaen.

Wat dunckt u doch van defe wijs ?

Voorwaer fy dunckt my wat te vijs

,

Seyd' ick : en ging 't nae mijnen fm j

lek noemde dit een Efels min -,

Want als ditonbelompen beeft

Ontrent fijn ongefouten geeft

Sijn eerfte minne ftuypen voelt,

Dan is'etdat ec byfter woelt.

Het vlieght ih haeft het veulen toe

,

orfurcs ,
cadcs.Frans .Z'/?wo«r des afnei commence par

}

Ncderl. <23fnljacrï!!fb?iït/

Ï^P floot Offmj)r.
Ërans. Les amours des gens rufliquesfe font k cfups de

fOlHgS;

Car lis font accouftumez dedire ,

Gcns qut s'''e?itrc-ament

Bepierrcs s'e'ntrc-rne72t.

Spacns. La coz de la yegua no haze mal al potro.

Frans . Coup depieddejument nefatci malaupouUi7i.

Malo me Galatea petit lafciva puella

,

Ët fugit ad falices , &: fe cupit ante videri. Virgil.

Rufticus eft ,fi qüem rufticus urit amor. J'alg.

NedcrI. |)!öm|JCfin/

i)ïompcniin.

m$ ren öont pcmant ttoeteït / ^o mafflit öp ïjcm

öcflgcftt.

%\^ fcn <ê^t\ pcmant ïicf-ftoofï / foo fcïjopt öt^ Öft«

&!acubefeÖen.

©an <!55cï^ en lys^t men niet aï0 ijeefïen en boet-

flagen.

Te tuus ifte rigor , pofitique fine arte eapilli

,

Het brij ft en bijt , men weet niet hoe

:

Het fchuymbeckt door onlluymigh bl'oët j

Het ftaet geduerigh met den voet ,

Het baert en Ipringht acn alle kant

,

Juyft als de vryer aen de ftrant.

Wel nu , ghy die noch heden vrijt

,

Maeckt dat ghy vry wat heufcher zijt

:

Laet menfchen , efe's in verftant

,

Ontdecken haren minne-brandt
Door raeu , doorplomp en vreemt gdaëc
Dat uyt den peyl van reden gaet.

Ghy , dencktdatin de foete'pijn

Niet beterisals heus te zijn

}

Want Venus kint is moeder-naeckt
j

't En dient maer fachtjensaen geraeckt.

Dit fprack de Ridder al-te- mael

,

Ën 't luyde wel in fyne tael

;

Dan ofhet hier wel is gefeyt

Dat dient wat nacrderoverleyt::

Watmybelanght, ickvind'erwat

Dat dienftighjs te zijn gevat.
'

Ët Icvis egregio pulvis in ore decet

:

Qiiemquevocantaliivultum rigidumquetriicemqüe

,

i-'rorigidojPii:Edrajudice,fortiserit.6i-y;^.i2jf//^./'/7.Ci^;-:

Exprejjit hoc 'm l'clyhcmi criidü amonbus Ovid. Metiim.

iib. XIV, ubi inter cxter.i Polyphemumita loq^i'Xntcm iï.'-

troducit :

Certe ego me novi ,liquida:que in imagine vidi

N uper aqux , placuitque mihi mea forma videnti.

Afpice firn quantus ; non hoc eft corpore major

Juppiter in ccelo (nam vos narrare foletis

Nefcio quem regnareJovem) coma plurimatorvös

Piröminet in vuhus , humerofque , ut lucus , obumbrdt^

Nee mea quod duris horrent denfiflima fetis

Corpora turpe puta; turpis fine frondibus arbbl-

,

Turpisequus, nificollajubarfiaventiavelent,

Pluma tegit volucreis , ovibus fua lana decori eft ;

Barba viros , hirtxque decent in corpore feta'.

Unum eft in media lumen mihi fronte, fed5nft?.r

Ingencisclypei,&c.

Do?ui ipjhis amatoria xque cruda :

Invcnigeminos quitecum ludcrepolfint

Viüofa: catulos in fummismontibus urfac.

Two



Two doggen ftrive \ot a bone, and the thirt taket it away.

3IÏ0 'er ttoec \iecïjtm omcm h(tn /

5^acr ftrtji^t 'et ïicjöttm Dcrb' aiïmi.

/^Hy die tot u gebruyck yet zijt gcfint te leeren

,

^^Wilt oock een vlytigh ooghop defeprinte keercn.

Twee doggen (foo ghy fiet) die knorren tegen een

,

Die vallen over-hoop , en vechtenom een been

:

Maer onder dit gefchal van baflen , huylen , krijten

,

Van dapperover- handt fich in het lijfte bijten

,

Soo komt 'er noch een hondt.de flimfte van den hoop,
Die neemt 'et hachjen weg , en geeft hem op den loop.

De vechters
; als de gal een weynigh is gefeten j

En datfe bey gelijck wel moede zijn gebeten
)

Gaen foecken na de bout, maer tien geweldigh flecht

,

Vermit s fy niet en fien den loon van haer gevecht

:

Sy vinden niet een fier voor hun te zijn gelaten

,

Als fchuym en vloeken hayrs , die vliegen achter (Iratcnj

Dies gaen de rekels heen , aen alle kant gewont

,

Maer een die loofer was die heeft den vetten mont.
Dit fiet men menighmael , en over-al gefchieden

,

By Vorften , by het volck , en cock byjongelieden.
Een fake , foetejeiigt , die ick voor defen fagh

,

Wil ick tot u bericht hier brengen aen den dagh.
Twee vryers , die gelijck een rijcke vryfter minden

,

Sijn befighom met ernft haer faken aen te binden

:

Een yder pooght cm ftrijdt te doen al wat hy kan

,

Up dat hy krijgen moght den naem van echte man

:

Een yeder boven dat gaet neerftigh overdcnckert

Waer door , en hoe hy fal fijn mcdc-vryer krencken.

Siet daer van ftonden aen foo weet men in de ftadc

Wat yder van derjcught wel eer bedreven hadt.

Daer komt het aen den dagh al wat 'er in de fcholen

,

Al wat 'er buytcn 's landtsofelders was verholen :

Men wijft in 't openbaer als met een vingeraen
Watyder in derjeughtvoorgrillen heeft gedaen.

Hier op hy j die het treft ,wil flucx fijn eere rechten

,

Daer valt men in krakeel , daer gaet 'etop een vechten

,

Daer krijgt dejongfte wulp voor cerft een diepe fteeki

Soo dat hy vluchten moeft , en uyt den velde week.

Dit klonck door al het landt : dies riepen al de vrienden

Dat voor denjonge maeght de vryers niet en dienden.

Sy wort daer op gelaft de vechters afte flaen >

En wat men haergebiedtdatis terftont gedaen.

Maer een die dit vernam , en al den handel vs ifte

,

En die oock even feifs op defe waters vide,

Set ftracx ,cn met befcheyt ,fijn befte fuyckcnuytj

En eer het yemant weet , de vryfter is de hruvt

,

De maeght een echte vrou. Daer gaen de vechters henen,

Een ander heeft de bruyt , en fy de blaeuwe fchcnen

:

Siet t'wijl het griUigh volck is tegen een gefet,

Een die maer ftont en keeck die leyt de vryfter met.

Lal. TA Umos conciidi , funulit alt(iter aves.

Sic vos non vobis nidificatis aves.

Sic vof non vobis vellcrn fcrtis ovcs.

Sic vos non vobis mcHificatis apes.

Sic vos non vobis fcrtis aratra bovcs.

Trans. Tel bat les huiffons
' Q^ "'•' P" l(-' 'ifïllons.

Nedcrl. »Of tori bc bic öcii fjonigfj macc'it /

l)ct xé rcH anDcc Diefc firaccht /

<Gn fcïiocn ben 00' han ploeocn fiicfjt/

43cn nnöcr nut bc foctc bjur I)t.

^ic 't flcUich Ijccft Irnbt bc bnint ter \\txt\\t.

5^'ccn t)cftl)!ct/

51>'nnbcr ijciiict.

ï^l' ftl öccft !)ct nefljcn niet ö:: f;rt ^cct.' man bic Ijctroofc.

4>'ccn ïiloiJt op bc fjacoö/ maer b'jiibcr hnjijöt Dc boijel?".

Ital. La rcbba von c tie ch'< la fayna dï chilagode.

N cdcri. jBciiiaf) ni.TO bjengt bc falc op Dc mctric/ en ccn anbcr rijt 'er op.

U



Eerlifcke Vryagie.

Le hortvmeur ne^rend L a- hejle quife rend.

t>e Jit£er

€m öac^tsarrmen gfenloop ban firt/

€ttl)an0tcm 0orbe luep-man niet.

ALheb ick tot het wildt een wonder gpóotverlangen,

Noch fal ick geenen haes op fijnen leger vangen

:

Ick fcheppe meerder lufi: wanneerhy veerdïgh loopt j

Want 't heeft-doch beter geur al wat men diere koopt.

Wel op dan, vluchtigh dier.Avaerom hier flil gefeten ?

Ghy dient niet fonder fweet, en fonderftofgegeten

,

Dat isubefte faus : u fpieren fmaeckt ons niet

,

Als ghy u fonderloop due aen denjager biedt.

Is 't niet een felfaem dingh ? ick weetcenjpngevryfter

Die moy.die geeftig is, en fingt gélijk'een lyftcr, (fchoon,

Die ftreelt niy . wonder facht , en fpreeckt geduerigh

En des al nie.t temin ick achthet niet een boon

:

'k En weet niet hoe het komt , fykan mijn wilde finnen,

Sy kan mijn grilligh hert met vleyen nietgewinnen

:

Ick fie het aUe-daegh , al heb ick ongelijck >

Hoefy my naerderkomt , hoedatickv^rderwijck.

Daer woont in tegendeel hier onder onfe bueren

Een ander weeüghdier vol aldcrbande kueren

,

Een trots een ipijtigh dingh, datmy geduerigh quelt,

Dat my ganfch felden fpreeckt, en veel te leurc ftelt.

Hoe moet ick menighmael ontrent haér deure dwalen

,

Oock als de koude fnee komt uyt den hemel dalen 1

En des al niet-te-min, ick ben 'er meê gepaft.

En voel dat my het vyer oock in de koude waft.

Wel vryers, haer ick fie,wy flachten hier den jager.

Die prijil den {hellen haes, al is het wildt^braet mager j

De moey te wet de luli, foo dat 'er niet en fmaeckt

,

Als dat hem draven doet, en moede leden maeckt.

Al wat men heeft befu^rt, dat wort met vreugt gegeten.

En dat watrm.oeyte kolt, dat wort metluftbefeten.

Wel vry fters, wiejc zijt, wilt noyt t:e veyligh zijn

;

Geen vreugt en heeftyermaek als nayoorgaende pij n.

lat. Laboriolï amoresjuciiridlflimi '.
• •'?' f' • •

Qiiantó ama'tói'i minus eft fpei, tanto magis uritur.

Miles cft amor , nee umbrahi ferre inêrtiit jiöteft.

Quod datur e^^acili longum male nütritatrièrèm

:

Mifcendaeftla:tis rararepulfajocis. Ovid.^. Art.

Militix' Ipeciesamor cft : decedite fegnes;

Non funt hxctimidis figna tuenda viris. idem 2. Art.

Qj.iod venit ex facili facilcs fegnefque tenemus

:

Quodfpe, quodquemetutorfit.haberejuvat. idem.

Obfequium delatum plerumque ingratum.

Merxukroneaputet.

Nederl. €ffl)OD£n Dlftlft 10 onh)fftt.

Lat. Nil may,isamoremincendit, quamcarcndimctus.

N oio quod cupio ftatim tencre ,

Nee viftoria mi placet parara. Fttron.

Frans. ^uinaimelAthxtffe'jt^enlitfrife.-y:\
•-

// c[i xcneur dèhafft snife. :- j\J..

Nederl. ^Dst mct arfecpöt berferf0j;i? 10 / toojötmct

minne Bffrten. - ,
Frans . Mrrchandïfe ofcr-pc^x lefiedemt^i.

N edcrl. ^frmt Uöii ö£ ïifföc mocnt^ n\ pijn /

a?fï!tfbefaigccnUfftic5i]'ï

Spaens. Quel è dolce a ricordare

C he fu duro a fupportare.

GricCX. Tx v^K'X No-/.5Aa.

Ital. Amorenon\fenz..ixmaro.

Amoroditinertes.

Militatomnisamans. -Ovid.

Nederl. aitffoft

a^ni0niet0oct



hmijcke Vryagte.

Nos magis aJUtiElofruBus deeerfere rAmo ,

^ukm de cxlatafumere Uncejuvai.

Derryfier

die'tfruyt
den t/ryer

atr.biit ,

^reeckt

*ldui:

€ti bienton^ 0een sejrtudtte preren >

l©ant'ti00001 fniptDattop ^^itxsxi*

TT Oe meughjedoch , beminde vrient

,

•*^ Met dus veelmoeyten zij n gedient ?

Met verr' te reycken zijn gq)aft

,

En doenu defcn overlaft ?

Ghy reyckt hier na een hooge tack

,

Niet fonder pijn en ongemack

;

En , fiet ,u maetkhmt in een boom

,

GewalTen aen een diepen ftroom.

Gewis indienhy neder viel

,

Sijn lichaem ware fonder ziel

:

Of(fchoon hy deed "et fonder leedt )

Hy fcheiirde licht fijn befte kleedt

:

En (kijckt doch) watje pluckenkondt

Ten dienfte van een gragen mondt

.

Dat is ten vollen hier bereydt

,

En wort u gunftigh voor-geleydt.

Siet hier een fchotel wonder reyn

,

Siet hier een aerdigh porceleyn

,

Dacr liggen fruyten mcnighfout

,

Soo geel gelijck als enckel gout

,

Dacr liggen rijpe vruchten m ,

kende

tmtifOtTt,

Ghy , ki^eft *cr ccn naer uwen fin.

Hoc , is 'et niet hét beftegoet

Daerofii men weynigh moeytc doet ?

De vryer, TCk danck . ick danck u , heffte kint

,

TI '^c-
^^^f^^^ ^" ^^^ ^°^ nietgefinc

tac reyc-

^^^ ^ ^^^^^ ^^ j^^^^ gefcyt

,

'k En wil niet dat men 't voor my leyt j

Want fchoon al reyck ick naereen tack

,

Niet fonder eenigh ongemack ;

En fchoon ghy biedfmy vruchteri acn

By yemant anderi afgedaen j

Gelooft'et vry, beleefde maeght.

Dat is geen ooft dat my behaeght.

Een tack met krachten neergedruckt

,

Een vrucht met eyger handt gepluckt

,

Een peer die hoogh en vluchtigh hangt

,

Die is 'et daermen naer verlangt j

Want noyt en zijnder fruyten foet

,

Dan als de plucker klimmen moet.

Chi df-



Eerlijcke y>ryagie,

Chidigatta nafceyforctpiglia.

2;

't XBx\ aï mupffti toat üan ftattcn ftomt

AL wat van katten fpruyt dat is geneygt te muyfen

:

Al wat van apen komt dat is gefint te luyfen

:

Dejongen van denliyl ofvan den vleder-muys
Zijn 'snagts meeft op dé loop,en 's avonts feldê t'huis:

Dejongen van de vos die willen hoenders vangen

:

Dejongen van de wolfdie gaen haer moeders gangen :

Al wat van feugen komt dat wentelt in het flijck j

En wat een exterbroetdathuppeltopden dijck.

Wat eyfcht 'eryemant meer ? fiet alderhandejongen

Die pijpen even foo gclijck de moeders fongen

:

't Is feker , dat den tijt den ingeboren aert

,

Oock in de menfchen felfs , ten leftcn openbaert.

Wel hier op dient gelet , voor die een vrouwe foeckcii

,

Want 't is een vafte leer , fy komt uy t wijfe boecken ;

'tMagh zijn dat ons het bloet in eenigh deel bedriegtj

Maer felden dat in alshet eerfte wefenlieght.

Aunque vijiaysU Monx defed.t

,

Monafe queda.

581 bjaeeötÖm aep een 0outimringö /

fjoö i^Jet Öorfjcm lecïicft öingö.

AL heeft de firn een gulden rock

,

Soo is 'et doch maer enckeljock

}

Want fchoon fy meteen groote pracht

Wort dcftigh in het fpel gebracht

,

En datfe voorden eerften mael

Komt prachtigh treden op de fael

,

Komt wonder moedigh aen den dagh

Syiseenaep, gelijckfeplagh;

AVant eermen noch de rolle fluy t =

Soo kijeken hare grlUenuy t

.

Want fijde , gout , fluweel , fatijn

,

En geven niet als enckel fchijn.

j,De vors die huppelt nae de poel

,

j,Al fat hy op een gouden ftoel.

VIx feri , fi fint vires in femine amorum

,

EtlovisSc Ledaefilia.caftapotes. Oyid.Ep.Parid.

Ital. // cerchio non fa la taverna.

L'habito nonfa tlmonacho.

Vnc pecor acon l.t Una d'oro.

Frans. llfiuvient toujïours rob'm defesfluftes.

Ital. Non épojsible cavar la ranocchia delpantano.

Frans. Ily a heaucoup de chapperons de velours ; mats peu

d,; damoifè/les

.

Les habits reluiftnt encourt,mais nonpas lesgentil-hommes.

Spacns. Sedayrafonondaneftado.

Kederi. <ïrcnafp x^ttw «fp / aïöjors^fc uw oouöen

Lat. Simiaeftfimia,licetaurea geftetinllgnia.

Fortes creantur fortibus Sc bonis

:

Eftinjuvencis, eft in equis patrum
Virtus , nee imbellem feroces

Prcgenerafttaquilxcolumbam. Herat. 4.. Od. 4.

Nederi. 't €n 3on a! geen ftoeft^ Die lange niefTertr

r '.pn maeeftt öen mcnieft niet.

Sir. iu r. galeata licet , vel acinace cinfta

,

Smi ia femper erit. Haurxus Arce virt.

Iral. A-.Ai.Htojticnte aranno? otra ar.tnna con.e 10. ideft:

p rans. Araizfie out ta f.ute ? Vn autre aratine comme moy.
" ^ ' C L.



25 ^crlijckc Vryagk.

Lafile deU putnine oftefa mere de dottlie.

J.e bon fani^ ne peut mentir.

Ncdefrl. iBfltDoo?nfn ï)«ftto« fïCÏiClt

Fians. ]S;'achctespoi>it Paffie d'un muUticr

:

. ^^gÉ^' Ny temine ayec Ufillc du tAvcrnier.

'-^W. Q^t eftftlle de gelinette

,

Elle ne peut qu\Ue ne (pratte.

Neckrl. 'tlDilal imipfcnüjatbimftnttfnytomt

Engels. Blacke wille take not other colour.

^f//f f/i' /.: w^rr,/r//f f/? Aï//A-.Frov.Hcbraic.Ezcch.i (T.

Ne compara a cana malo catulum . rro'verb.At\ib.Erp.

Spaens. De buena vid planta la viiia

,

Y de buena madre la hya.

Frans. Debo>me yallée U vtgne ,

De ho7ine mere Ltfille.

E vipera rurfuni vipera. Enfm. uhi Grxc.

Nederl. ^Isfuiur öupömftrijgcnWacutoe jon0cn.

Hoogd. 2)cr [vifj tt>i( alle ^cjf n?it>cr ra er gcipcvffcn ijï.

Engtïs. He that marnes a wife out a Inue, or Alehoufej

buyes a horfc a fmith field , and hires a fervant in Pau-

lesj fal hare aJade to bis horfe, 3 knave for his man ,
an

arrant honeft woman to his wife.

Nederl. i?)atiif1 1^ otié nacjïc 0füufr.

i;>atufr trccUtmcfr Dan fcüen peetDm.

llattc jiiutJrcn muuffn gecrn.

't jtrijjdltfn fmaccftt grmcfnïifft boomigö-

^ïrtiTlïantjafrljippclmmet laten.

^cuDtfcn {tatin<!^ngc!antit/ fpfepötmacutoaïnc

toeönrftomt,

3lamïami0 bc tooI^öefpcr-Moffe.

^ctfpm ffïjanö' of ccr/

|)atüfr gact Uoo? de ïcer.

Scilicet efpedas ut tradat mater honeftos

,

Atque alios mores quam quos habet ? — luyend. Sat. 6.

SpMHs. Decaftalavienealgalgodetenercl rabolargo.

idefl:

Frans. Ve nee vient au levrier d'avoir la queue longue.

Nederl. 5>at öc tDint-ïjont fcn ïangm ftecrt bffft/

ftomtljcmöan fon gcflacötf

Spaens. Per'mucho que defmienta cada qual

,

Siempre buclve al natural.

Nederl. l>tt gfpt)ni ötipp^t in öft groen /

<èn foo fal oocft I)aer iongen Ooen.

Fortuna non mutat genus. Horat.

Nederl. ^ooö'ouöcfongen/

^00 pepen De jongen.

Frans. Pour bcaucoup qu'un chxcunfe defmente toufiours ,'

ilrei'ient hfon naturel.

Spaens. Salto la cabra en la vina

,

Tambien ialtara ha hya. id eft :

Frans. La chevre eft fautce en la 'vigne ,

JtiJJt y fauteraU file.

Nederl. ^ft ccn {«eli-bo?0 op eeii floeï /

g>P iüil toeber nae ben poel.

spaens. Xabonar cabeca de afno, pcrdiniento de xabon.

ideft:

Frans. Savonner la tefte £un afne c'
eft

perdre Ie favon.

Hoogd. 2)ie fitj'l m Mffcn al(/ \m i'&r mittter geif

.

Nederl. ^ooüoo? foonae. "
.

^00 be fuföt foo ^t l)2i!eöt.

(Dnact Ijoetff1/ quact bjcetfel.

vïi^uactep/ quaetlnccUen.

^co Jjoo? gepepen/ foo nae gebanfï.

Hoogd. ^Oic ter VH>9c(/ fco taé epc.

^m cul &crff fciii blauw fn^.

Cfmcul^cfftfcmfolcfcn.

Griecx. Ka/^!<.2^:-/©-v^i{.-/,ov Jov. ideft:

Lat. Malicorvimalumovum.

Ital. Beccofabecco.

Efquillanonnafciturrofa. Theog.

Ital. Chi degallina naft:e , convïen che rupfa o che raX,zoli.

Hoogd. .^afcnfintcrlcrncnwelmaitfen.

Frans. De nolle eftocq richeplantage.

Turcks. lemifchagatfdanirakdushmas. ideft:

Hoogd. Scr apffcl fcllt nic^f trei'fwm baitm.

Si damnofafenem juvatalea,ludit& harres

BuUaruSj parvoque eadem movet arma fritillo. &c.

Sic naturajubet. luvenal Sat. 4.
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Eerlijckc Vryagk.

PcreedonnefenzArumori SApo^imategHmtliori,

tr-

INndien 'er iemant isbegeerighom te weten

Wat peer , ofander vrucht , is nutte zijn gegeten j

Die neme dit gemerck : Het fhiyt dat niet en kracckt

Dathout men in 'tgemeen dat alle monden fraaeckt.

Maer dit is niet alleen eenpreuve van de peeren

,

Het kan oock dieniligh zijn voor die een wijf begeeren i

Men prees in ouden tijt (om welte zijn gepaert

;

. Een macght niet feer bekent , en van een ftillen aert.

Het isbedenckens weert , dat wijd-beroemde mannen
Den openbaren lof vanjonge vrouwen bannen

:

Sy ftcllcnvoor jgewis dat ,jac , een groeten riaeüi

Is voorde tcerc macght , is vrouwenonbequaem.
Voorreden wort gcfeyt , dat veel te zijn geprefcn

Kan oock een deughtfaem wijf by wijlen hiödcrwcfen \

Wy vinden dees en geen hierom te zijn gefchcnt >

Vermits haérgoede naem was al te feer bekent.

Wel let dan , echte vrou , en allejonge dieren

,

Hoe teer u wefcn zy , en hoe het is te vieren :

Denck hoe ghy trachten moetom niette zijn bevlekt

,

Nadien u deughden felfs zijn nut te zijn bcdeckt.

Itn van eeh ftillen aert , &c. Ctrtame nouvelle ma-
riée, a laauelU Ie mary avoit reprocbéTj'eftrepar

afTex. ctmflatj'ante ir cageohnfe , rej'pcvdit lie honve

grace: Je fuis matrone, & femme de bien j ce

que roiis demandez,eft Ie propre des fi'les de jöye.

Hvcjocofo EpigrammateluftAufomtiS

:

Sit mihi t'lis amica velim ;

Jiirgin q' x temere incipiat

,

Nee ftude.nt qunfi cafta loqui ;

Pulchra, procax, pctulante manu;
Verbera quae ferat, & regerat j

CsEf.'.que ad ofcula confugiat.

Nam nifi rronbus bistucrit

:

Cafta, modcfta, pudentera^ens,

(Dicerc abominorj uxor ent.

Thucydidis diBiim

:

Lat. Optima uxordecujus laudevel ignominia mi-

nimus fermo.

Vide Richter, ^xiom. Oeconom. 144.
y.jlet hic illudTjciti

:

Nee minus periculiim ex magnii fam3,quam ex mala.

^{aens. Muger pincera , di2e de todos, y todo della.

Frans. Femme qui 'ua de plate «nfUft 3 fifU dt teut

& tmi d'eUt.

Femme honne eji oifeait de cage.

Nederl. gi^ u toijf doct/m u been tjuact /

E>?icm/ l)c«tfc bciibc ban be (traet.

Out QfIt en jfcngc bjoutocn /

IMtöicin 't biii'lIiT IjoiiVocn.

<Cm teiif bat tarri not pjatcn gort /

!E>at raccht gcmcnilichoij bc pjact.

^ijn pmr t/ fijn ftoceit/ fijn toijn en b^ou /

<!En^^ec.ë nopt man alïi niet berou.
Frans. Lafemme d la maijhi,^ lajambe rornftie.

Fille trap 'veue.éf rebbe tro^ veftue,n' eji (hert tenue.

Femme en rue toftperdue.

Femme ou f.llefevejiriere

RaremeJit honne mefnagiere

.

Ital. Chifaiinacafampiazza,
La fa trofpo aha o treppobafa. idcft :

Frans. Q^ edifie enpubliqiie place ,

FaUl ma'ijon trop haute ou trop bajfe.

Bene qui latuit, bene vixit. Ovid.-^.TriJ}. El.^.

NuUa eit (atis pudica, de qua quxntur.

Qua" cafta eft? De qua mentiri fama veretur.

(>ix dos matronis pulcherrima ? Vita pudica. ,

Biaf apiid Atijon.

Spaens. N imas famofa muger que la que no tuvo fa-

ma. idefi:

frans. // 71'y afemme qui ait meilUuri reputation, qui
celle dom on neparlepo'mt.

Quodnonvctatle*, idvetatfieripudor. Sen.

BeTtèPlautusdixit,

Non effc eam dotem , qux dos dicitur ; (cd pudicitiam

&pudorem, acfcdatam cupidinem.

Hinc Lodovicusxii , Gallirrex , licecvideret An-
nam rcginam dominandi libidine flagr.mtem , &
inuita contra fe molientem ; nihilominiis .idrrio-

nentibus quibufdam iit in tempore de c.t fe vm-
dicaret , / 'aren > ajebat , pudicaplurhnafunt con-

dovauda.

In pudore principatus virtutum mulicbrium eft.

Hi7ic Themas Morw

:

Blanda , falax » petulans , audax , vaga , garruli

virgo

,

Si virgo eft, virgo eft bis qunque qu« pepcrit.

Coricludetido ergo diramus

:

Foelix illa animi eft, ipfïrque fimilÜma divis ,

Qi«m non mendaci refplendens gloria fucö

SoTlicit.1t, non faftofi nialagaudia luxuf

;

Sed tacitos finit ire dies . & paupere cultii

Exigit innocuar trarquilla filentia vit*.

Politian. in Rujiico.
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.^ Eerlijch Vryagie.

'^^mt ïeptmt\\t Darrfï!«n itr|ï-rn fkt.

TJ^Opwas een kale vinck , oock wift hy niét te winnen,
^ Noch ginghy even-wel de rijckfte vryfter minnen

:

En waermen eene vondt , door geit ofgoet bekent

,

Daer was de loofe vos van ftonden aen omtrent

:

Dacr ging hy wonder breet , daer wift hy veel te praten,

Waer hy fijn befte goet voor defen had gelaten

:

Wathy door mal gebaer voor kueren oyt bedreef,

En waer fijn vaders erfwel eer tepande bleef:

Maer t'wijl de lofTe quant in alle plaetfen vryde

,

Vond hy een moedigh dier dat hem niet (eeren mijdé j

Die feyd' hem oyerluyt , enjoffer Uyt denmont

,

Die fcyde met befcheyt waer op de faeckcftont.

Die feydc, lieve Fop , ey wort ten leften wijfer

,

't Is al om niet geklopt , ghy fmeet hier kiUigh yfer

:

lek bid u weeft geruft , en quelt my vorder niet

,

Ons hin leyt maer alleen daer fy een neft-ey fiet.

Nederl. T^ 3[e tïnï tDintieti/ of minnm/ mort öp-
^^ frtten.

^tt pctinincrftc toiï cm ft?ofrtjcn öeböen.

^ft pÖfIf ïjanöch 10 quaft ijabuam ïorftnn

^t 5Cf-nimi nocmtff rfrijtf Dtoafcn /

^it öiflen hrincn fonba: afen.

Frans . t^tm hoiteuxfemme qui cloche.

Ilpefche en 'va.m^ qut n'amorcefon hahn.

jlfatit de Pargentjpour commencer Iejen.

Mefmef^ilU nepeut rmyfunsfieurs.

Nederl. 't^j^quactflijpfnfonbectoater,

%t^ fie toacr Dat irft gac of hom/
<BtmW macditöonidjfonöfc Wom.

Latinoproyerhto dtcitur , ubi quid ex arquo moderatun

fignificamus , Par Part, Parijugo, latv la-fyla-ui^vyi

Nequeenim quidquam non commune , ubi fortuna-

rum acqualitas: ncque diflenfio , ubi idem animusj

nequedivortium.ubicoagmenratioduoruminunum,

^qualitate enim continctur concordiaiinxqualita

iuteradifcordiarum eft mater.
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Eerlijch Vryagie,

<Ccfnöoomm bnlt ten fcrjleu flt^ö.

\T7 El, vrient , hoe ftaet ghy dus bedroeft

?

^^ My dunckt dat ghy wel trooft behoeft j

My dunckt dat ghy foo deerhek liet,

Al waer u't hooghfte leet gefchiet
j

My dunckt dat u een ftege meyt
U y t trots moet hebben af-gefeyt :

Jae fiet I dat is 'et dat u quelt

,

Dat is 'et dat u dus ontftelt.

Maer lieve , daerom niet getrcurt >

't Is meerder man als u gebeurt.

lek bid , ontwaeckt uyt defendroom

,

En flaet het oogh op defenboom j

Dit was een dick' en hoogen ftam

,

Die fchier tot aen den hemel quam

:

En , ilet ! nu leytfe neer geftort,

Soo dat 'er op getreden wort.

Ghy , vraeghje hoe een eenigh man
Soo dicken balhck vellen kan ?

Wel hoort , ghy fult 'ethaeft verftaen =

Hoe dat de man dit heeft gedacn.

Hy nam een bijl van enckel ftael

,

En kapte veel , en menighmacl

,

En fiet :het ftaegh en dickmael flaen

En kond' de boom niet wederftaen

:

Maer viel ten leften in het gras

Soo dick enftijfgelijckhy wasj
Soo datmen vry wel feggen mach

,

Geen boom en valt ten eerften flagh.

Ghy vrj'cr , foo ghy wilt bedien

,

Doet foo gelijck ghy hebt gefien j

Want 't is een feggen in 't gemCen

,

Een ftaege drop die holt den fteen.

Lat. Non uno i£tu dejicitur quercus.

Hoogd. C9?it i^icl |a-C!cf>cn ivirD Der (tccFftfcft Iintt.

Nederl. ©ceï fitigm maften ben fiocft-lji^ mucto.
Lat. Omnia conando docilis folertia vincit.

GrieCX. TsTk -nivuv TTuXSm r/(AAV Tmv'Q. Tzl^aS-' ol JioU Epiek

ideft:

Lat. Dii fuas labore dotes effe venales volunt.

prans. Nulbtenfanspeme.

Lat. Omnia diligentix fubjiciuntur.

Frans, Diligeffccpaffefcie^tce.

Lat. — Pareftfortunalabori.
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rV- rr^cfaether Wil!'

De viyjfer

frceckf.

l^oeeïaiUnu ecntt bfcren bliegcn gerriic t famcn.

V\7' At komr gy ,lieve vrienr,aen my den vrycr maken?
^ ^ Ghy mocht van heden af uw' liefde beter ftaken ,

Ghy zijt een raeuwegaft , en ick een ftille maeghtj

't En dientniet(foo my dunckt)met u te zijn gewaegt.

Ick ben vanjonghs gewent al ftaegh in huys te wefen

,

Om met een fedighhert een heylighboeck telefen :

lek neme mijn vermaeck in priem , of naelde-werck

:

Ick ben fchier noytop ftract , maer dikmael inde kerk.

Ghy in het tegendeel hebt ongctoomde luften

,

Die woeft , die felfaem zijn , die noyt en konnen ruften

,

Ghy wilt gcduerigh zij n , ofdaer een trommel raeft

,

Ofdaer een hel trompet de legers t' famen blaeft.

Ghy mocht op beter gront een ruyters dochter minnen

,

Die kan een veldt-flagh Tien met onvertfaeghdc linnen

,

Die fwiert een bloot geweer , ofdrilt een fwackc pijk,

Die hoort het grofgefchut , en acht het voor mufijck :

Soodanigh moetfe zijn die u fal konnen lieven

,

Die u fal , nac den eyfch , in alle dingh gerieven

,

Die u het bloote fwecrt fal reycken met 'er hant

,

En feggen , Brengt 'et weer, of blyftghy in het zant.

Maer ick , die eene ben van defe pimpel-meefen',

Die voor den roock alleen vangrove ftucken vreefen ,

Die noyt gevecht en fie als tot mij n groot verdriet -,

Ick ben u geenfins nut , en ghy en dientmy niet.

Slet 5 als ick keer het oogh op fnelle dieren

,

Die fwevcn op de ftroom , ofom de boflen fwieren

;

Al waer ickimmer koom , ofwaer ick henen kijck

,

lek fie dat yder een hem paert met fijns gelijck.

Noyt fal een teere duyf haer tot den arcnt geven :

Noyt fal het fchuw patrijs ontrent den havick leven

:

No vt voeght 'er fwarte raeffich by een witte fvsaen j

, , Gelijck , beminde vrient , dat moet te famen gaen.

Lat. "p Lutirchusin IjbcUo tie educJiiJislikrispi-
» rentes admonet , ut ejufmodi liberis fuis

uxores dcfpondcant , «ju* nonfuntmulto ditio-

rcs vel potentiores ;
prudentcr cnim dici provcr-

bio :

Tutifor:is uKorem ducif

Let eifeatix s'ajJ'nnhUnt uvec kursjemblables. Syrach

17-10.

Ttut animal aimtfon femblabk , toutebcfles'.ipfnrie

a'vec quelijueautredefafirte: aujji l'hrnimes'uc-

comteavecfonpauil. Syrach 13- i7. & feqq-

JjJm*/ ttccortya il entre leftrfent & Ie ehien ? (^ quelle

paix entre Ie riche& Ie fovre ?

Griecx. rdf^ ck ¥ i^giu,. id cft :

'

Uxorcm ducito cxatqualibus.

Litt. Sicfuit, cft, & ent, (imilis fimilcm fibi quse-

rit

:

Eligat ïqualem prudcns fibi quifquc fodalcm

.

Criecx. o^i». «u^w (piXct. id tft :

Lat. Similis gaudct (ImilJ.

n'« tüti T cifoUy iyi Jjo? *« r li/siii. Homtr. Oijlf. 5.

hctx. Scmpci- gr?.culus nflïdet gr.iculo.

Ncdeil. ijfm 'fcijacp üi.' ccn fr'öncp /

<?ciiaci)bpccnarp.

Lat. Balbum bnlbus reftiiis intclligit.

Hoogd. ©(ctc{) un^ glcid) i3«fd(t ftcf) (jent.

Parescum paribus facillimccongregantur. Cic.

Nihil cft quod tamattrahat & "alliciat ad amicitiam

quam fimilitudo. Idem.

Frans. Chaeuncjuürtftnfemhl.xhle.

Lat jEquilemtibiuxoremducito.

NcdcrI. .net bn hiius; en moif> bn btipl

;

©alch niet batch/ en upl met url.

Spaens. Csda oveia, con fupareia. idclt:

Frans. Chafque ovaille a-vecfa pareilU.

Chacunjedoitjoüerafcnpareil,

Chacunfeprene ajonparsil.

A unTaiteux femme qui cloche.

Spaens. Cafarycompadrar, cadalqualconfuygual.

idcft:

Frans. Se marier iy faire ctnparage , chacunaiec

Sonpareil.

Sp.ient. Tonia tu ygual y vete mcndigar. id cft :

Frans. Prcntcnpareih Ó"V'' l'enmendier.

Lat. Similitudo mater bcncvoicntiar.

iEqualitas amicitix mater.

Secitndum Pythagorte diüum.
Criecx. Tü fiMa* (CTPiSi (ïntf.

Scilicet ingcniis aliqua eft concordia junftis.

Et rerv:it ftudii fodcraquilque lui.

Rulficiisagriculam, miles terabcliagercntcm,

Rectorem dubiae navit» puppis amat. Ovid. i«

Po?it. 5.

Magna inter molles concordia. —lurven. Sat. t.

Titrcx. HirfishiriufTedoldufedur. idelt:

Spaens. Iltriftoco'l triftos'accorda.

Hoogd. QBcr frti;<n ivil t»cr ncm fdnö^fd'

d&cn.

Ital. h mohndrtn, tu molendrerm

Cafate con migo jliitomt. ideft:

Frans. Ie fuis befe ó'tu une autre befe •

M.<rie tcy avec moy, jintmetst.

Entregens de mefme nature

L'amitiéfefiit <^ dure •

Mais entregens de contraire nature

Kyamour «y amitié ne dure.

«3cn pbcr ccöicrtc fjouitt fteni bufnna" (jcltjcfe/alffO
faloorh Den nienfcljc ficf) bpfgn^ öc^hc bcp

_m'n. Syr. IJ. ry.

Odcrunt liihrem triftcSjtriftcmque joccfï,

Scdatum ctlercsjaoilem gnaTuniquercn iftï. Hora--

t.u:.
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t-erujcue vryagie.

De hoetjler

ff-eeckt.

Hier flae ick ganfch verftelt , onfeker \i%t te maken

.

Ikweet niet uyt het flik , niet op het droog te raken:

En 't is van heden niet datmy dit onheyl qiielt

,

Ickheb'etuyt-geftaenop menigh ander velt:

Al waer ick maeren koom ontrent beflicktewegen

,

Daer ben ick overal van (tonden aen verlegen j

En vracght ghy wat gevalmy brengt in defen noot ?

Mijn een paert is te kleyn , en 't ander al te groot j

Dit ongelijck gcfpan veroorfaeckt defen plagen i

Soo dat ick ftaende blijfin alle qiiade flagen

:

Maer ghy die met gemack wilt rijden op de baeil

,

Spant ilaegh en overal gelijcke peerden aen

:

En foo 'er cenigh menfch is befigh om te trouwen
Die moet oock even daer op defe gronden bouwen.

Dus wie ghy wefen ttieught , 't zy arrera ofte rijck

,

Doet wel , geminde vrient , en paertmet uws geli/ck.

TTrannwr be b'outoe Dm man rócft m^ttU j foo
^^ \$ öacc tx\M ttoifï / ljeracöJ«0^ fnöe Ucr^

fmactïjcpt Syr. 2^29.
Tam male inaequales veniunt ad aratra juvenci

,

Quam premitur magno conjuge nupra minor.

Nonhonoreft-,fedonus , fpccies Ixfura ferentes.

Si qua volesaptè nubere , nubc pari. Oi<td. Ep. Deian.

ïDat faï ö' öctöc-pot bp öm mftaïrti pot maïtni?

toantfco fp aen öm m^nm fïootrn / foo l)?cccïit

fp, Syr. 15. j.

SiUfemme nourit fofi mari , elle ejl fleine de couroux j de

c$nfuj7on , er de reproche. Syr. 25.25».

^lÖP m fuït niet Qciiicli (ichmii mtt cm o«sen ttmn
Cfth Deut.22.10.

Hier van fchijnt tekomen het Nedcrlandts

fpreeck-woort:

Nederl. <B(n 00 tïi ffn tfe\ en Dienen niet aen eenen

ploegö.

Frans. J^i/è feut marter , don regurder oh ilfepre?id.

Lat. EtiamPoliticisfoedera diiUmihum funt infoelicia.

La te Richt. Axiom. Hift. 1 4. (j- Volit. Axiom 277.
Horrenda farpe pericula ex difpari conjugio. Rifht.

Axiom. Oecon,\'-}.

ÏDanneerpemanbt een boog Süijf ijeeft/ fooi^ 'et eöen
a!0 een ongefgeft jjaeroffen/ Die neben0 öenanöe^
reiurecïienfulien. Syr. 2^. 10.

Hooghd . S^tcra^cjk ttcfj m.
Nederl. <Depi)pmoetnaelien ilJom3r)n.

Maer hoe het gae in defe en diergelijcke faken , de vol-

gende fpreeck-woorden feggen de waerheyt.
Frans. Defemmefolie t:efitjamais hommefonproft,

llej} bicn apparcrttc'qiü a bonnefemme.

Nederl. %t\\ mal öïeeff[| ftooptmen aïtijDt te Öievcn

ifioop.

<êm goet toijf10 een goet flueft ï}«P0raft^.

Nederl. (Qtn öieeenfottroutomffjnfiot/

DctUeflöct ftot/ en Jjcub öcn |bt.

<ZBen iJie een ^mt trout om Ijaer toanbt/

Berliefl De toanöt' en \yni\t De Öant.

(Bxti toe! te troutoen/ foete)m^t i

Croutom bertïant enom ïie Deugïjt,

Ital. Trijlequellecafe^
,

Ove cantan legalUne 'e ili^allo iace.

Nederl. ^tt \^ getoj^een grootberDjict/

èaer 'töinnetie Uraept en 't l}m\^t nitt*
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Eetüjch Vrpigie.

DE golijtkhcwli

ciaii van de jur-

foncn , cndcrlclwi

gflcponchcydt, uml
in '[ lliick viin liou-

wclick byallc Wijle
ViUi den ouden en

nieuwen tijtcenp.ier-

lickgcprclcn ; niacv

delen evenwel on ver-

mindert, föo gebeurt

het by wijlen , uit

een houwelick , dat

ten aenlïcn van dc

nnddelvn oFte ander-

fins in lich fclven on-

gclijck fchijntte we-

ien , eFcer door ando-

.

regelegenth:ydt , ais

van adel .gelccrthcyt,

Ichoonheyt, konllren,

oft diergclijcke lioe-

danigheden,aen d'ee-

nc 7-iidc meer alsaen

de andere wcfcnde,

tot gclijckmatigheyc

wcrt gebracht , en al-

Ibo noch tot een goet

en eenparigh houwe-

lick wert Liitgemaekt;

gelijck lulcks by de

Rechts gelccrdcn,cn

•)ockby Erafm, Tr.ich

de Uijlitur. Urnfl. Ma^
trim, fol. loS , wert
ncngewefcn. Hierop
Uhijnt inficht gcnu-
nicn te zijn by'lckci

Engels Ridder , eer,

groot edelman niactl

Van klcync niiddc»

len .daerdcVilcontc
vanS. AlbanLo.rm/-
lam in fijn Applntc-
gmes van gewaeglu.

<:iyfiilt deirelFscdel.

mans kamcrmacghc
(meteen prefcntvan
liculingcn, by hem ':n

ambaflade ghelbndeii

zijnde acn een i'ekcrc

rijcke vryfter, woo-
ncnde onder fijn gc-
buertc) hier , foo h u
g'-licft , in Nedcr-
landts gedichte tot

de felvc vryller hoo-
ren fprcken , en den
lall van haren jonc-
kcr op die gelegen t-
heyt hoorcn opcncH.

DesEdcl-

nmtnkn-
7)IC}1,t.-t£ght

jprecckt

tot de rijc'

kt 'vryjler.

T> Egaefde Jufvrou, weerde pandcl^ Een cierfel van dir ganiche landt

,

Die om u fdioonheyt, om u ddiighc,

Die om u geeft, cnfriiiclie jeught,'

Zijtaengenaem en wel gelïen

Van al de beftejonge licn j

Befiet my niet met grammen fin

Dat ick tot u quam treden in :

lek breng u hier (met u verlof)

lek breng uvan mijnjonckers hof
Het kleyn gefchenck, dat ghy hier fiet,

Daer med' hy u fijn gimfte biet.

Het is een beuling drie ofvier,
Gemaeckt op onfe kocks manier

,

Gemaeckt voor eerft van fuyver bloet

,

En dan van gort, en kru) t, en roet

;

Al ftoifen van leer goede deught

,

Soodat ghy die wel nutten meught.
Daneer ghy van den beuling eet,

Soo is 'et dienlligh datje weet
'^

Als dat het vry fijn reden heeft

Dat hy u defcn Bculingli geeft-

Indien ghy tothemwaertgefint
Gelijck als hy u vyerigh mint

,

Soo meyn ick dat u beyder trou

Sij n gifte wel gelijcken fou

:

Want hy is van ganfch edel bloct

,

En ghy hebt groot en machtigh goet

,

Indien men dit te famen brengt

,

En nae de rechte kunfte mengt,
Wis dit beflagh fai beter zijn

Ais yet dat komt van eemgh fwijn ;

Wel neemt dan defen beuling aen,
Hetisom uwegunftgedaen.

Dejonck-vrou ftonteen wijl en fagh

,

Verbaeft van foo een vreemden flagh j

Maerals s'een weynighhad verbeyt,
Heeftfy tot antwoort dit gefeyt :

U Jonckcr is een kluchtigh man

,

Die vry het zijne prijfen kan :

Oock wort 'et vanmyn niet gelaeckt -,

Want ick en heb 'et noyt gefmaeckt.
Wel feght hem , dat ick dit geval
Eens naerder overwegen fal.

Mits gaffe drinck-gelt aen de mey t

,

En heeftfe goeden dagh gefeyt.

Dan wat den J oncker is gefchiet

,

Gefellen , dat en fegh ick niet;

Maer ick beware dit geval
Tot daer het beter paffen fal.

Nonabludtt Apuleji tlUU : Vtrgo formofa. et(ijhoppidopau-
per , tAmen abunde dotata efi; adfert qmppe ad maritujti

novam antmi indolent iptdchritudinisgratiam ^jloris ru-

dimenturn , crc
Facit adhane rem id quoddeHipparchix , fplefididacropu-

lenta.'virginc , memortxproditumeft : ilLa enim cum Phi-

lofopht£ dedittfima efj'et , Cr.ttem I'hilofophum mariturn

Jibt optare feprofejja ejl : is intcr fcapilium retexit
, quod

erat gtbberojiim, perarnajie cumbacitlo^ palli:t7n bintii

pofuit,profeff(i.spuc/U eamfihieffefupelle^tlemy eamque
formam quam i'ideret ,.mo7tensproinde , utjeiulo cojtfu-

leret
, ne pojhkfacfi pceniteret. Enimvero Hipparchia.

conditionem acceptt ,nec tmpar hoc Jibt matnjnonium
exifttma-vit ^jamdudtmijibiprovifum ejfe crfitis conful-

tum^dtce-as y nequedttiorcm vnaritum ^neque formcjio-
rcm, ufpiamgentiumpo(J'e iavciiri-jproDjdc duccrct auo
liberet. Et ti.tCrati ?iupjtt Hipparchia,

Uk
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Uft horologe e?ttretenir

,

leitnes d^mei hgréfervir

,

Vieille maifon reparer ,

"^ Ej} toufto^.tnkrecommenceri

W\

De m*n
die 't uj/T-

vtrckof-
tnckt

,

fineckt.

mitm out ï)«P0 ïjfeft tt srfpcti /

en ctn joncU touf Ö«ft te üïcpcn/

'At tnogt ik rechte dwaeSjWat mogt ik gac beginne?

Waer dooldó left,och armlmijn onbedachte iinné?

lek bracht een tuygh in huys.ook tegen vrienden raet

,

l en tnygh.een wonder tuyghjdat nimmer ilil en ftaet

:

Een tuygh van vreemde aer t, dat noyt en laet te woelen ,

Dat my oock in der nacht lijn onruft doet gevoelen

:

Een tuyg. en flaende werck , dat fonder eynde fweeft

,

En dat noch boven dieneen flagen wecker heeft

:

Een tirgh datomme gaet met veelderhande drachten

,

Dat hondert raders heeft daer op men heeft te w achten

:

Wat dient 'ernoch gefeyt? het is een ftagelaft.

Die voor mijn ftrammen rugh in 't minfte niet en paft.

Maer fchoon ickbellgh ftae aen defe lange koorden

,

En fegge dit en dat , bet zijn verbloemde w oorden

:

Het ftuck dat ick beklaegh , dat is een nieuwe trou j

Mijn onruft dien ick heb , dat is eenjonge vrou.

Wat moet ick even daer al drachten onderhouwen

,

En tanden aen den doeck , en raders in de mouwen

,

En wielenom het lijf, en ick en weet niet wat

,

Dat ick voor defen tijt noyt recht en heb gevat.

<ï?npmftïo(^moftöflbcftacn/

Wel eer hadt ickeen vrou , die was van mijnejaren i

Die was gelijck als ick genegen om te fparen

,

Die droeg een flechtcndoekjmaer dit alwaerdigdier^

Dat ftnjckt gelijckeen paeu ^en is te byfter üer

:

Dat wil den nieuwen fnufvan ketens en van ringen.

Van peerels om den hals ,van alk- moyedingen 5

Van al dat hoofs gelijckt, en altijt weder aen?

-Hetfchijnt dat my de beurs moet eeuwig open ftaen:

Nochis'etnietgenoegh, 'tenkan geen ruftelijden,

Het wil geduengh uyt , geduerigh fpelen rijden

,

Geduerigh overal. Wel denckt hoe paft my dat

,

Die eertijtsongemoeyt ontrent dtn vierefat ?

Maer noch foo waer *et yet met defe buyte-luftcri

,

Indienickin dernachtteminftenmochterui'.en

;

Maer dat en mach met zijn ; het kint dat wil de mam.

O I dwaesheit dat ick oyt foo jonge vrouwe nam.

Wel vrienden hoort een woort: wie ftil begeert re leven,-

Die moet dit mal gewoel de jonckheytovergeven;

Want, uyt de daet gcleert , foo roep ick met berou

,

j,Ontrent een grijfenbaertcn dient geen jonge vrou.

la(. 1^ Icendum potius fenibus quod Ifxus Sophifta

J-^cuidam Oratori refpondit : illo enim quxrente

utrum quacdam puella pulchra ipfi videretur; Ego, in-

quit,morbooculorum laborare defii. Vel ut fapienter

fapiensillefenex,

Egoabincleraentibus iftis dontinis benehcio xtatislbc-

ratus fum.

Nederl. <Bi\t\t Iictwn öf9oo?tirn in Duföamgen at^

ïfgcntïjfnt te imicUm enDc tt fcggcn / 't gcuc liaus

Sophifta fpnen ivKut ter iinttDOO?ï)c gaf' tm tipt öc

fütc ijcm Uzacgör of nirt foo em jonge boc^tcr !jcm

fcöoen öor^tf te U^cfm^ ^e^i im^t öp)l)ei?ïfc opge^^

ïjoutren met bic oogöfieeftte gequeït te too:bcn. o^f^

tt gelbeft een anber ont rn üjij^ man op gdijffte gc^

ïfgentijept antü)oo?be : ^Icft brn (ffubc ïju) laan bie

fn:enge m onbarmijcrtige i^ttxm' Doo? toilbaet ban

ntnttiU/ ftmbeltjrïi ttm H:p gftocjbrn: ^p berfront

berfoft te toefenbanbe maüc baften fijner joncïöKr-t-

(DfCf gffDelibfDeiJigeSobfei^bc, cap. 3'- 1.

Frans. J ^ivoyfmci Mcord avec 7nesjcux, crpotirqucy eujje^

je contempk'Lt vierde ?

Nederl. 't^0 gcHi owbt-matt^ boen ö^öe notmtf

Fngi-
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Frigidus in vcnerem fenior, fruftraquelaborcm

Ingratum trahit: 5c, fiqiando ad prxlia vcntumcft,

Ut quondam in ftipulis magnus fine vinbus ignis

,

Incafllim furit. Firg. dorg.

Frans. Si l.tfemme k tout lepLttJir de Ihomme^ Hs'ajfomm^.

J^ant Ie i'ïeillartfaici ramour

,

L/tmort cotirtiifentour.

Anus cumludit.mortidelitias facit- r. Syrus.

Foeminarum curam genere delperarecft otium./ifw.

Ital. o^ molint e k lajpofa.

Sempre manque cjtiitlchc rofa.

Neder I. JïïöicöarrlJiHcn

vDifmo0cnü)f!fnUcn
ï^arr malle griltm;

't €n 5P fp tuillm

^!xtt ïfUcn fpiïïfn.

Frans, ^md Dien. veut avotr unefolie, iïprendUfemme
d'un vieilhomme.

Nederi %\^ ouöf öupïcti ïïf0mncn tt loopen / Dan
ï^'nrgemöoutDcnarn.

hiairetvci^^ ^pcvïs wfjicpiw ywj-i\.Arj^9ph.Thefmoph\èit^:

Lat. Reginafiquidem muliereft fponfo feni. Vid.Er.tfm.

proverbioj ÓEqualem tihl uxorem ductto.

Iral. Muro z'ecchio e muro fuioi'e non •volfero mai bene.

Ncderl. jDfln ouöfTtiom ïact öft öogcïficn fun fangö*
Frans . ^mnd on ep:jeune on aime en foly

^uAndon ejl 'vieilqui aime e(l fol.

Ncderl. 4Bi)n lupf 10 ïoncïï/ en\Mtx\ out /

^Ön tuijf 10 i^ml cti ithÖen l^out

:

4tiijn tDof 10 üicr ni cncftcïüïam /

<in \t\\ ben feofï fn toonbec tam

:

jpón tüijf toil öat icïi niet enmaoö •,

^u0 ftnojren ton Den ganfcïjen Dagö^
Frans. ^«/ 'accomtefemme nouvelle^ tl efljeune marie\

Nederi. <!?en otibtman met een jeugDöifirfj toijf/

3f0 niet aI0 eeutoi0ö Dup^-geftijf»

?^oo?t onöe ïunt|en0 toieje 3ijt /

iïet troutoen jaDt een0 ftjnen ttit ,

jèn toaer 'et beter niet getrout /

<2^f immer0 geenfin^ loneft en out*

Turpe fenex miles , turpc fcnilis amor. Ovid. i. Am. %
Ridiculumjoci genus fponfusfencx. /W^.

Nederi. ^K een loneft torjf öecft / en eenbubt huntf

/

Öeefttoereftgenoegö.

Ital. ^uando tlmaritoft t erra, U moqliefa carnc.

Ncderl. <!?en feöooneöjou eenman0 fto?tïei?ni.

Ital. chikmoglieallato

Stafcmpre trayagliato.

Frans. Aviellimulefriendore'.

Nederi. ^oo0l)ngefntoan0tï)eïjtnaei*[)etfeöip

<0ï)pmciette0ronb'/ of opeeniUip.
't Is daerom beft

,

<ï5clïjeft öp gelijcft.

Frans. A un boiteuxfemme qui cloche.

Erafm. in Chrift. Matrim.
J^andl'entendement vient, l'amourfe vtetllit.

LAt. Nuptias fecundx , rarö fecunda:. Richt. Axiom,
Oecon. f 7.

OvTiiavfA<poj)cv £51 ywjij via, dv^fJ^oovTt'

Ovö ctyKv^v ïxamv 'hTnp j)>;^a.<m '-^ oi<r//,cl

JloT^ciKtg C/K viik]mv aTi^cv 'i^i ^i,'^/- «. Theo'j,

^UiS tta Lattne reddidit Roverius nojlcr

:

Nulla puella feni bene fejun£tura mariro eiïi:

:

Ncc clavo ha:rebit , ceu vaga cymba , fuo.

Anchora non retinet > fed rumpens vincula , portum
Saspealium prxceps noftefilentepetit.

PUut. Mercat. act. 3 . ^f. 5.

Jejunitatisplenus , aniraafoetida,

Senex hircofus tu ofculare muliercm ?

Utine adveniens vomitum excutias mulieri ?

Bernard. tn Epijl. de Cura.^ regimine reifamiliaris.

Mater fi remaritari querat, ftultè agit : fed ut fua pccca-

tadeploretj utinam ipfa fenexjuvenem accipiati naöJ

non ipfam, fed fua quaefivit.

O W E N U S.

Uxoremjam Fefte fenex vis ducere? doftam
Angelici LjeH confulegrammaticam

:

llüc inveniens non decUnabile cornu

;

Hunc fcopulum pauci praeteriere fencs.

<Dm



VIT' El vrient , waerom dit groot beflagh ?

^^ Waerom doch brenghje voor den dagh
Dit nieu ,dit hart , dit eycken hout ?

Het fcheynt , dat ghy een meulcn bouwt

:

Een meul' , eylaes , wat gaet u aen I

Voorwaerhetiste veelbrftaen

:

Want naer dat ick dit ftuck bemerck

,

Soo gaet ghy wonder vreemt te werck j

Want fiet ghy hebt foo flappen fack

Als of 'er niet veel in en Hack

,

En 't graen dat u te malen ftaet

Dat ging wel in een kleync maet;

Dus fchoon ghy maeckt 'et al tot meel

,

Een queefen waer u nóch te Veel.

Ghy daerohi , foo ghy my]gelooFt *

Bedenckt u , vrient , en ruft u hooft

;

Ofgaet ghy voort , gewis ghy dwaelt 1

Want als dit koren is gemaelt

,

( Dat weynigh tijts behoeven fal

)

'Soo naeckt u niet als ongeval j

Want ofu meul' fal ftille ftaen

,

Ofwel fy moet ter huere gaert i

En wat hctzy , 't is beyde quaef

»

Dus laethet ftuck gelijck het ftaet j

Want veel beflaghs en weynigh graen

En kan met reden niet beftaen.

'T^Ruditur dies die

,

-^ Novxque pergunt interire lunae.

Tu fecanda marmora
Locas fub ipfum funus ,& fepulcri

Immemor ftruis domos. Horat. 2. od.i%.

Scnes iinquit AYnifxm , fpolix opimx marinx Dea fufpen"

dere debent , cum hac infcrtptione , De lur. Connub.
Vixi puellis nuper idoneus

,

Et militavi non fine gloria

,

Nunc arma defun£tumquebello

Hunc gladium parics habebit- Horar. }.0d. 1 6.

Define dulcium

Mater feva Cupidinum. idem. 4 od. i.

Circa luftra deccm fledere mollibus

lamdurumimperiis. abi

Quöblandxjuvenum te revocant preces.

Ncderl. (Bm ouDt man met ecnionget^jou/
n^athm l}tt toefen al0 Ocron >

Frans. C' ejl chofe aiifiifolUJlre de voir iegendarme quivA
AU baflon, que famoureux, qui nepeut ma.rcherf*tts aide,

Nederl. Btti Qtfcljmmm Mttl ÜJOÜe,

©ccIbïaggmUittd boter.

Ital. LApiuguxJ}arotitdelea.rro

Fafempre maggiorjïrepito.

Hoogd. 'v9icl gefcFijcp menig wolkn.



tcrlijckc Vryagie.

25ftn: Bptm uoï t^t^ttm!m mrt fm balrft 0cblo0m.

TTOorteens vryfters, hoort gefellen

,

-"- -^ (Want het gaet u beyden aen )
lek moet u een ftreeck vertellen

Die ick onlangs heb verftaen.

Tweederhandejonge lieden

Quamen met gelijcken vhjt

Hare min en trouwe bieden

,

Aen een vrijfter onfer tijt

:

D'eerfte fcheen eengrootejoncker

,

Hy droegh pluymen op den hoet

,

Maer het was een rechte proncker

,

Als 'er heden menigh doet

:

D'anderwaseengoctgefelle

,

Niet te praghtigh , ofte breet.

Schapen hadt hy op de ftelle^

Efterginghy flcchtgekleet.

D'eerfte was vol foete grillen

,

Dan hy quifte wat te veel :

D'ander , niet gefint te fpillen

,

Hielt de panne by de fteel.

't Meysje , dat de grage gaften

,

Meerals met gemeenen praet

,

Sagh nae haer wel happigh taften

,

JN^am het ftiick in haer beraet :

Maer hoe fy het overleyde

Van het eerfté tot het left

,

Wat haer d'een ofd'ander feyde

,

Hoofs enmoy dat dacht haer beft j

Dat had haerde ziel ontftolen

,

Dat verhieffy boven al

,

Sywou met den ruyterdolen

,

Hoe het is ofworden fal.

D'ander met lijn koele feden.

Docht haer tam en al te i^A j

Want fy fprack met klare reden

,

't Is een Lantfcrt , dien ick wil.

Laet een deune quefel leven

By een kluts , een tammen bloet j

Ick wil vry wat ruymer fweven

,

Ick heb al een hooger moet.

Maer alrfy ten langen leften

Hierop met haervaderfprack

,

Scy de man , tot haren beften

,

Wat hem in den boefem ftack

:

Kint , dit dienje wel te weten

,

Jae te fchrijven aen den balck

,

jjB^er by denuyl gefeten

,

„Als gevlogen met een valck.

Ncderl. C «Oo ccn b?prt modjtjf hicfcn /
'-' Obp fout jnijjljt cii bjcuijfit brrlic^

fcn.

Ital. Pt:iv.xlmefttir,che Iparavier- idcft ;

Jr.ins. M:eux'daut7neJ}ieTcjtt'e^rt'vier.

Engeli. Better fit ftil, thcn rifc and fall.

Trans- Micix feiil fiu malaccomf.ipié.

Ncderl 3tIrcfcl)rrvmacrhtfrfjacrDi(ifj.

,

i}Qt nircrtjcr 'oiê fwc ö?octar toatcr.

5?p Dm toal l^pa? fcnlt men fchaP'.
tjout Ijct niiDtic-bwtcr.

25fter \Aoa 5fan al? Doo Sfati.

Mtglit i f(Ter' humile di fprriro co i manfueti, chtfpar-

tirelejfioglieconfth ahieri. Prov. 16.19.
Spaetis. Mas iquiero afno que me Ucve que cavallo

que me derrueque.

I rans. l'anne mitUx uti afite
(f
ai me parte ,

§i^'un chevdqui me jet te p.ir terre.

Ncderl. è'ctrr ban cni ^l toc[ gcözagtn /

Xlpban rfnprrrtin't5antorfIa3fn.
Lilt. Facilior currcntibus, quam rcpentibus lapfus.

Nederl. ?(I tetDi)?"luuinictljfainncn/

?[I te Tot fum uicrbcrtuiiicn

;

^acroiii tii(TV1]cn lDi)6 rnb.'crt

iDinc men tod tjct nircfrc görr.

<!?ocbc grfrllrn;ijii niiaDcfjiino-ljoitótr.S.

JTiart fiout ftact; te lirel i? qiiaet.

Akdio tutifllnius il>is. Ov'kI.

Frans. Bon icnipApian jnnuv.tii itiary.

Ncderl. 2?cterallren aljiqiulirhbcrfclt.

Engels- It IS beter to be aoldmans derrüng
jongmans wearling.

Met



certijCKS vryagic,

4^ftontoï»i0röonöcni^'tguartöarfntimigrtt.

17

a.ier

'reickt.

Y\ Aer woont een vr^'fter hier ontrenc
^-^ Voor rijck by alle man bekent,

Een hupfe , rappe , flucxe meyt

,

Die hares vaders koeyen wcyt

:

Van leden klocck ,van lijve vol

,

Van lippen dick , van kooncn bol j

Vooralgefontgelijckeen vis

,

En groen gelijck het groenfte lis

,

Enjeughdigh als de maeghde-palm

,

In 't kort een vryfter als een falm.

Maer dat ick prijfe boven al

,

Is , datfe vr)- wat halen fal

,

Als peet-meuy Griet eens wort een lijck >

Want die is uytter-maten rijck.

Ick woudatClaes, mijnUefilekint,

Tothaer foo was , als ick, gefint

,

En dat h) haer eens vryen wou

,

Soo kreegh hy wis een rijcke vrou -,

AVant fict de vader van de meyt
' Die heeft 'etmy als toe geieyt:

Maer Claes is foo een vreemden haen

,

Hy wil niet eens uyt vryen gaen ,

Als dacr hy hocffche kappen vint

,

Daer is dejoncker toe-gefint.

Maer fegh doch eens wat is 'et hof?

'k f- n houw 'er niet een brijfel of:

Ick prijfe meer het edel geit, ^
Dacr nae deganfche werelt helt

,

Dat heeft al vry wat beter acrt

,

Want daer is dat men wel afvaert.

Maer wat een fpijt I fiet , onfe Claes

En wil niet bijten aen het aes ;

Want hy veracht mijn wijfen raet

:

Het fchijnt dat hy fijn voordeelhaet.

Hoe dickmacls heb ick hem geleyC

Tot by 3 tot voor . tot aen de meyt

,

Maer hy ftaet ick en weet niethoê >

Hy fpreecktfc niet , ofluttel toe :

Hy geeuwt , en toont met fijn gelaeÉ

Dat hy daerganfch onluftigh rtaet

;

Hy neemtfe niet eens byder hant

,

Hy fchencktfe noyt een minne-pant

,

Yet aerdighs in de ftadt gekocht

,

Ofuyt eenander rijck gcbrocht;

En ofhet fchoon hierjaer-mart is

,

Hy kooptfe nieteen kerrcm.is

,

Is' och riem^noch ring, noch moyendoeck;
lae fellef niet een foetenkoeck:

Hy dicht haer noyt een minne-liet

,

Daer in men geeft en leven fiet

,

En of de foete tijt genaeckt

De koele gaft blijft ongeraeckt

:

Hy plant haer royt een groene mey

,

Hy fent haer noyt een kie vits- ey

,

Hy brenghthaer noyt een jongen'haes >

Is dat niet wel een rechte Claes ?

Maer noch laet ick het geven ftaen

,

Hoewel het beter is gedaen
;

Hy neemt van haer niet eens en ring

,

Eenneus doeck,ofeen ander ding,

Gelijck de vryers van het landt

Dit dickmael plegen met verftant :

Want neemt een geeftigh jongh-man wat <

Het geeft hem dickmael dit en dat,

Hetmaecktdathy den naeften dagh
Meteeren wederkomen mach}
Want fict de vryer is beleeft

Als hy 't genomen weder geeft

:

Maer defc knecht , wat ick hem rae

,

in vraeght 'er niet ter werelt nae.

Al hangt 'er fchoon een roofe-krans

,

Hy leydtfe novt eens aen den dans

:

D Hy



3« tcrlijcKS V4jagie.

Hy brengt haer noyt eens in den tiiyn

,

Hy rijdt met haer noyt in den duyn

,

Hy gaet met haer noyt in den doel
;

Maer blijft gcduerigh even koel

:

En dat noyt rechte vry ers doen

,

Hy neemt fijn affcheyt fondcr foen

;

Jae flaet geen handt fchier aen Hjn muts

;

is dat niet wel een rechte kluts ?

Voorwacrals ickdees grillen merck,

Soo roep ick ; ó 't is plompacrts werck
Dat yemant fijngeluck verliet,

Als fich de kanze fchoone biet

!

Nu vind' ick eerft dat dit bedrijf

Gaet nae de reden van mijn wijf>

Die fey t : Ey man houdt u geruft

,

Onf' Claes heeft daer geen vryens luft -,

Hy broet wat anders in den fin

,

En wat is doch gedwonge min ?

Ziit. Invitos boves in plauftra inducere incommodum.
Nederl. jactontoiUi0cpca:ïifni0'tquart roöen.
Laf. Inviris equis plauftrum agere difficile.

Nederl. 'tl^ijn quaöe puttm öacrmcn toatcrin bla-

gen mort.
Lat. Invit o beneficium non datur.

Nederl. m i^ te ö^pjlcc flccgö / nocö toojtfe tod bt

ï>?upti

^aec toi! Öeb?pa; nirt / foo i^ De ijjictitfcöap

«pt-

Hoogd . CÜ?it mwüU^cn punten ifl ntc^t gut }\igcn.

^Bciin Uï Hmt' iiic^t Uifï^ujum lageii/ fcrietct cvauff

Frans. Toutparamour,rfenparfirce.

Quidquidexprimitujrgraveeft. Sen.oEl. act. 2.

Vi quod fit, prxter naturam eft. Ari/i. 5 Phyf.cajf. 5.

Invitum qui fervat, idem facit occidenti. Horat.

Stultitia eft venatum ducerc invitas canes.

Hoftis eft uxor , invita qux ad virum nuptum datur.

Plaia. Stich. 1.2.

Is meteen vryer over al

Ëcn vry- heer waer hy vryen fal ?

Is vr)'en niet een vry bejach

Daer toe men niemant dwingen mach ?

Daer waftgeen liefde doorgewelt
j

Dus laet denjong-manongcquelt

,

En laet hem foecken fijn geval

Daer hem fijn herteleyden falj

„Men vint doch noyt de putten goet

,, Daer in men water dragen moet.

Hoewel een wey-man fiet het wildt >

Dat fachtjens voor hem henen drilt

,

Datom hem loopt, dat op hem fiet

,

En fich als aen denjager biet

,

Noch efter taft hy dickmael mis

,

Indien fijn wind onluftigh is

;

Wantjaeght fijn hont maer uyt bedwang

,

Soo blijft dejager fonder vang.

\—- Nonextorquebisamari. cUud.

Blanditil, non imperio, fitdulcis Venus. P.Syrus.

Nederl. Eiefö'm faiig / fu toiï geen ötoang.
Omne coaftum tragicum habetexitum. BaU. adl. ne^

que ab imtio. C. de nupt.

Nederl. l^en toilttgcn i^ goct te tttchm.
Lat. charicles apud AchïUem Stattum ,

Pater, inqutt, divitiisinhiansingratammihiaffinita-

tem afifeitat. Me miferum ! pecunia trador , ut ui^cri

mancipium fim.

Nederl. 0tm btoingt g«nmmfcöm tot öe trou /

jjim irpt geen lj?per^ öp Cie mou •,

j^m paert geen t32p|ïrr0 tegen^ baneft /

iBant't 10 eenöanöeï fonbee btoaneft,

Nufquam libertas tam necefilaria eft , quam in matri-

monio. ^uinttl. DecUm. 2 f 7.

Omnes nuptiae ex affeftu funt. l.i^. Cod. de Nupt.

si quis plttra hac dere defideret , ytdeat CyprAum luris'

confultum de Sponfalihm,pAg. 1 3 tf

.
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Eerlijcke vryagie. 39

WAt nieus, wat wonders, lieve

vrient,

Dat u voor al geweten dient -,

Siet Spitfaert die foo mocdigh tradt

,

Het trotfte ventje van de ftadt

,

Het fierfte quantje dat mert vint

,

Dat is tot onfe Trijn gefint

,

Tot onfe Trij n dat ronde kloen

,

Daerheefc hy wonder mee te doen

,

Tot onle Trijn dat plompe ftuck

Daer in ftelt hy fijn ganfch geluck >

Hy vleyt, hy kuit, hy ftreelt de meyt,

Sy is fijn luft rgeüjck hy feyt

)

Sy is dekroon van fijnejeught,

Sy is fijn trooft , fijn ganfi:he vreught,

Hy kan niet leven fonder haer

,

En dat is fonder twij fel waer -,

Want Spitfaert is te wonder kael

,

Sijn keucken al tebyfter fchrael

,

Soo dat hy niet ter werelt heeft

Als dat hy nu van hope leeft

:

Het is methem alfoo geftelt

Dat hy nu waeght fijn lefte geit

}

Want daer van is hy moy gekleet

,

En wonder prachtigh uytgereet.
Soohy numifteenrijckebruyt

Soo is 'et met denjoncker uyt.

Nu onfe Trijn is wonder rijck

,

Men vint 'erweynigh haers gelijck

,

Haer vader was die groote boer

,

Die ftaegh op alle marten voer

Met eygen boter, eygen kaes

,

Endaèromhiethy njckeFaes;

Ennaedemaelhy leftmaelfterf

,

SoobeurdeTrijnalleenheterf,

Vermits fy waseeneenighkint-,

En daerom wertfe nu gemint

,

En daerom wertfe nu ter tijt

Van menigh fteedfche quant ghe

vrijt

:

Want fchoon al iife byfter plomp

,

Al ifle maer een rouwe klomp

,

Noch krijghtfe vryers uyt 'er ftadt ,

Meer als oyt fteedfche vryfter hadt.

Sy is foo rijck ,ons lieve Trijn

,

Dat fy oockfchoone fchijnt te zijn j

Haer geit dat heeft fo grooten kracht

Dat niemant op haer feylen acht.

Het wijt-vermaerde Vcnus-kint

Is nu met , als het plagh ,
gefint

,

Het letop geit , en met op eer

,

't En draegt voortaen geé boge meer

,

'tEn draeght geen torts , of gulden

fchicht;

Maer flechts allee een gout-gewicht

,

En dan een ftock-beurs boven dat

,

En daer mee loopt 'et door de ftadt

,

En daer meê vliegh t 'et door het velt.

Siet wat de vryers heden quelt

!

Wat wilt ghy , vrient , in dit geval,

Wat wilt ghy dat ick feggen fal ?

, ,Sietom de minne van het fmeer

„Soolicktdekatdenkandeleer.

SCilicet uxorem cum dote, fidemque, & amicos

,

Et «^enus.&formamregina pecunia donat. Horat. i.

Frans. Ar>i_ent ardaent.

uimourfriB moult ,

Arq^entfatct tout.

Nederi. €>möafr0fïïeftmi

ïDe mï^-flasm Utiu öc ^cbccóncn too?tifn mft

acröc / t>e 0cïi?cïicn ijan De rijcftc too?öfn met geit

bebccïït.

Hooghd. ^ijtu^ur/ohTbic^^

Nederl. l^rtseïtöatftomi^/

jliafclit rcrijt Dat ftrom \^,

In pretio pretium nunc eft, dat cenfus bonores,

Cenfus amicitias : pauper ubique jacet .
OvU. i Fafi^

Aurea nunc vcrè funt faecula, plunmusaüro

Venithonos, auroconciliatur amor. idem 2 Ari.

GrieCX. X^i^o-iTAaA»'!/?©-, ^ra? d-n-^y^siru) hi,y@-
'

n«ÖHi' ?«^ clh,ïi7rii^iiy.iiA.r,Xiym. ideft.'

Lat. Auro loquente cunfta iners oratio eft j

Suadere fiquidem novit & loquens nihil

D 2
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4Q Eerlijcke "pry^gic,

j.' nc fMt qu^unfatix pMpour cnjfcr U hoteillc.

ï>eU.zcgt

aie de

fl'lfche

dratght

J^rtecLt-

ïDoc ith maetrtm^ fen quabeti pa^ /

^00h^mhuh Mjt mijntm gfïa^.

A /fY is een teer gelas , dat niet en is te w agen

,

*-* -•My is een broofe fles bevolenom te dragen

,

My is ter hant gedaen een kranck , en tanger vat

,

Daer in befloten light een fnel , een vliichtigh nat .'

Een vochtdat dierbaer is , dat met en is te koopen
Wanneer het maer een reys aen yemant is ontloopen

,

Een nat , een fclfaem nat, dat als een rijp verdwijnt,

Soo haeft een lauwe fon maer eens daer op en fchijnt.

Hoe moet ick nu voortaen op alle dingen letten! ^.

Hoe feker moet ick gaen : hoe vaft mijn voeten fetten

!

Want glipt my flechtshet been maer eens ter zijdé uy t,

Soo ligh ick daer bedot , gelijck een vuyle bruyt.

Hoe moet ik nu voortaen vcor allemenfchen fchromen.

Die hier , ofginder ftaen , die by , ofaen my komen I

Want fo een dertel wichtmaereenshicrtegen fteeckt,

Daer isgeen twijfFel aen , eylaes I mijn fiefle breeckt.

Hoe moet ick met befcheyt mijn ganfche leden ftieren

,

En noyt een los gcficht in 't wilde laten fwieren I

Want gaept mijn weligh ooghen hiereü weder daer,
Soo is mijn teer gelas geduerigh in gevacr.

Hoe moet ickboven dat my neerftighleeren mijden

Van onrufl: , van gewoel, van over al terijden l

Want üet ! icklijde noot al waer ick henen vaer/
Ickdrage, lieve vrient , ickdrage teere waer.

Hoe moet ick boven al my wachten van te mallen

;

Want foo ick fpelen wil , foömoet de flefle vallen :

En fchoon die maer en hort , en nietin ftucken brack,

N och ben ick even -wel niet fonderongemack
j

Ach door 'k en weet niet wat foo is de geeft vervlogen

,

En wie dit naemacls koopt die is 'er aen bedrogen -,

Gelooft 'et,wie het raeckt, dit fnel en vluchtigh vocht
Is ftracx (men weet niet hoe) verdwenen in dê locht.

Wat fil ick tct bcfluyt , wat fal ick vorder feggen ?

De reden die ick fpreeck is niet te wederleggen

;

Sy dient ganfch vaft te gaen , en noyt te zijn gewaegt j

Die-in een teer gelas haer ganfche fchattendraeght.

NcdcrI. 1^ SctcnDinit 'er min gctoarctljt
«-^ m4cm glas of al5 ecu macöljC.

5BlP(tfrt; ccr • 10 tooiiDcr titr

;

^acrom Vuacgljtrc iiinmiaiiiccr.

.Füct ccn^ te manen
iinn tere l\ilkn.

^Icfötö met ecurcpsjc/

5l055tóa.9tjetimn^^
Frans, jltout ferdren'y atju'icicouppir.lUu:.

L»:. Vix contincturhoncftisarribuspuJor

Trans. Ba?i cil^hnpitd.

Omnia funt hominum teniii ptndcntia filo,

Etrubitocafii,qiisvaluerc,niiinr. Ovia.^. Vm:. 3.

F'i) hii>negarden'imif.lk. Syracllió. IJ.
hal. Chibenferru, ben' nfre

Zjif. Fl:Tturudoris flos levi corrunipitiir.

F-imapiidicuia» admodiimrcsefttcnclJa infoeminis.

Naz i.in^. Carm. 3 . Pr^ceft . ad I 'irg.

Virgo Cs oculis , (is ore, atqut- aüribus ipHs

Vitgo; nam tribus hisfacilc eft dccedcre refto :

Ègrcpjis taptiim patcant fcrmonibus aiires

,

Turpibus & ({uitisclaudaturjanua verbis.

Prtident. lik i ndferf. Symwachum.
Sunt & virginibus piilcherrima prarmianofiris,

Et priv.-.tiis lionos, r.cc nota, ti publica forma

,

Etrarxtenuefquc cpiilx, S: mens fobria (èmper,
Lexquc piidicltia; vita: cum fine pcraifla.

Ph.,t. Epid.

Nonnimispoteft
Pudicitiam fur quifqnam ftrvarc filiz.

Ut caveant timenda, tutapcmmcfcantvirgines.

Diovhl,. 37.
tudicaïcft, non modo, utne quid peccet , fed nc fu/picionem qiiidem ullam tur-

pem de fcfc prarbcat.

Hitreti. rdSr.l-j'at^i.

Tencrarcs infoeminis pudicitia clt, &quafiflos pulcherrimus , citö ad levcm

marceflit auram , leviquc flatu comimpitiir ; maxime ubi aÊas confcnti: .i

J

vitium.



ncnijcüs vryagie,

<tT .';t ^.^nr ttOt/ of Opfïl ftt!»ï /

^; vnui»
vsjt den

kuyfi
jfreeckt.

h;Oe
dickmaeljonbedachte meyt,

Hoe dickmael heb ick u gefeyt

,

Dat ghy foudt letten alle tijt

,

Het zy ghy hier of elders zij t

,

Dat noyt een ketel openftont

Ofvoor de kat j ofvoor den hont

;

lek feyde , dat een open pot

Den koek gedijttotfchand enfpot.

En dat 'et altijt qualick gaet

Alwaer de ketel open ftaet- A
Hetftofdat uytdenvierMijght,

Het roet dat uyt de fchouwe fijght

,

Een fleck die van der aerden kruypt

,

Een feug die van de muyren druypt >

Eenmug , een vlieg , een vuyle fpin

Die raeckt 'erop , ofvalt 'er in

:

Endan,hetflim{ledatmenvint,

Soo komt 'er licht een hafe-wint

Die raeckt 'er met fijn muyl ontrent,

En fiet ! dan is 'et al gefchent.

Maer fchoon al deed' ik dit vermaê,

Ghy liet den hutfpotopen ftaen j

En al mijn feggen baette niet

Tot dat het onheyl is gefchietj (luyt,

Nugekgefchreeu , noch groot gê-

Debcftelhicken fijnder uyt.

Maer gy, mijn dochter, die het fiet

Wat aen dit meysjen is gefchiet,

Let des te meerop mijn gebodt

,

En deckt , ey lieve , decktden pot:

Want of 'er fchoon geen hont eij

koomt

,

Nochdient'eranderleetgefchroomti

Want als het fcheel niet welen fluye

De befte geur die vliegt 'er uyt.

,,Een open pot , een open beurs,

,,Een open deur , een open keurs

,

,,Eenopenmont, eenopenkiil,

„ Oaer nv ort gemeenlick yet gemift.

Ked. C CIiooiic licöfn ni tpfcl)cuttje ft&ojtefelccn

•-^ licfabnitod.icnrtoot^.

«Ccn open Deiirc roept Den Dief/

«pfn öcrtel nicuëjc toil ccn lief.

«Jen tolt otctt/ cri een ffljociic tojou /

^cöicrmctccnDagljal.suictberou. .

Ital. Chi ha. cnvalU biaiico, e belli noghe ,

NoJi èjnaifenza doglie.

Nederl. <&m fttjftrt/ een jttett/ ccn fcïjoone bjou

3£ccnt nicmant uut als niet facrou.

Hoogd . S)a|j tft l)cp JU buten Dat? Kï'Cï vam
gcfc({f.

Nederl. 't f>Iot i^ qualich te bttoarcn Dacrclcft

öcnflcutelbanljccft.

Ov'. '(^y ii-n Tt^z®- ' »« >?W&'
OvV «». }v!rj>v\a.y.%y xSi>. ai yuuiyilexis.ideü.:

Lat. Nujliusarcis,nulliuspccunix

Cuftodia iquè diAcilis, ut ficminx.

Spaens. Al que ticne mugcr hermofa ,

O caftillo en frontera

,

Ovinaencarrcra

Nunca Ie falta guerra . ;W eft

Frans, gjaj/i hellefemme &cbajieau enfiontiere.

lamais luymtinque debr.t ny gtierre.

Pormofafeciesmutacommendacioeft. P. Syrus.

Frans. La beautéfert de taboriri.

Lis eft cum forma magna pudicitii. Ovid- £ƒ>.

Par'id.

Rara eft adeó concordia iovmx ,

Atque pudicitir. Iifven- Sat. lO.

Tcujiiiurs la chnjieté dei imutés evnemie. Ronfard.

Spaens. Viiia, ynifia,

Peral y haver

Son malos de guardar. id ejl

:

Frans. La 'v'tgtie ér Lifille

,

Lepoirier, ^febves aux champl ,

Sont m.ilaifé a garder en tont tetn^s.

Nederl. ^txi fcljooncu roofmactht ïiröt een bief.

spaens. Puerta abicrta, al fanto tienca. ideji:

Frans. La portt ouverte tente lefanit.

Spaens. El aguiero illama al ladro. ideJI:

Frans. Le trou appcllc Ie l.uro:i.

TlpKHÜoKUi A'i-raf /4S"" i T^'l&i»- C;V^" yirijlot.

iR},et. idefl:

Malitia tantum occafionis indiget.

Ad pravè agendum par\-a fatis occafio eft.

Malefaccrc qui vult j nufquam non cauflaminve-

nit. P. Syrus.

Lat. Occafio facit furem.

Spaens. Ni quicn fc cfcufe de errar , fi no huye la oc-

cadon. id ejl

:

Frans. Perfomienefeut s'exempterdepechtr, filn'en

fuitl'occajïon.

tDitfp2Ccc!i-tooo?öt hanoocft ocpafltoctDcnop

De gene Die te open ban nionDc 3ijn.

Nederl . <«Fen opcn beur/ een open mont/

?i>at fcplt 'er mcniolj m Den gront.

Ital. Parola detta efa£i tratto

Nonpui inai tamara ditlre.

Hoogd. 9[Bcnn Mê wcib hcxc.us i|ï/ fojjt

c^ ctncö anDcrn.
Tont nhiJtqKe U ventfans retottmei- /en z'ole

,

Sansefpeirderettiir s'efchappelaparok. Ronfard.

Ital. ji bocca ferrata mn entra mofca.

Servod'ahrrtijifa

Chi dice ilfuofecreto a cM nonfa,
Nederl. ^toijgcn i^ fiunfl /

ïilaj^icn maecht ongunlï.
Ital. Chi pariafemina, chi tace ricoglit.

C'jipoco eonjidera, prejioparh.

Niun tacerfu maifcritto.

Tot bcjliiyt, bidde ick.d'ti Icfer , dit quaet exetH-

pdtotgoet te Vallen gebrujcken.

A Ls weligh Lijsjegifter nacht
•*^ Eenbaftaert-kint had voortgebracht j

Mits ly in 't kraem ontijdigh viel,

Alcerfe feeft of bruyloft hiel;

Een oiidt, een wijs, een deftigh man ,

Die gaf 'er defe reden van.

,,Ecn wijngaert dichte by de ftadt j

„Een boom met fruytenaen dcnpadt

,

„Een (lot dat op de grcnfen ftaet

,

„Een wi|f dat veel laveycngaet

,

„Een fchoone, jonge, vlugge macghc

,

„Gckuft, geleekt, geftreelt, gevraeght j

„Zijn dingen, die een handigh man
j.Met toeflen niet bewaren kanj

D 5
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jieriijcfis vtyagie.

On r:ep(itt dferetterft rolhefuns em^orter Ic^ail.

'vryfttr

0mmt hiAt fon tochjm af/

<Bfi>Mt mt ttn öïocfejen af.

f^ Ch I hoeben ick nu bekladt
^^ Van re drillen door de ftadt

:

Och ! hoc ben ick nu begaet

Van te loopen achter ftraet

:

Och I hoe ben ick nu geftelt

Van te (pelen in het velt.

Komt nu , vryfters j die ick ken

,

Soo ick u gefpele ben

,

Soo ick immer met u fong

,

Soo ick immer met u fprong

,

Soo ick immer wat bellont

Datje foet en geeftigh vont

:

Seght watmy te doene ftaet.

Want ick ben hier buyten raet

,

Mits dat ickfoobyfter fchnck

Van dit acngebackcn flickj

Snijd' ick 't uyt, foo is 't een gat

,

Waich ick 't kleet, foo wort 'et nat

,

Droogh ick 't dan, foo wort 'et vacl

,

Wrijf ick't hart, foo wort 'et kael j

Wort 'er oock niet toegedaen

,

Ach I foo blijft de plecke ftaen

:

Endatvoeghtgeenvryfterwel, *

Maer een vuyle morfebel.

Hoe 't din yemant keert of draeytV
"Voor gewis ick ben bekaeyt,

Ghy dan leert uyt dit geval

,

Dat u dienftigh wefen fal.

Loopt niet dickwils over ftraet,

Wenftje niet te zijn begaet

:

Loopt niet dickwilsdoof de ftadt»
'

Wenftje niet te zijn bekladtï

Loopt nier dickwils Ooft en Weft

,

t'HuySjóvryfters, isubeft.

Dan noch foo 'er yemant gaet

Over wegh ofover ftraet

,

Over zee , ofoAcr lant

,

Overkley, ofover zant,
Overhil, of over kUp,

Met een wagen , of een fchipj

Siet ! dat ftel ick voor een wet

,

Kindershoutu zielrjensnet.

Ned. \,\ «Ctuocloof/ ooafj / of ccr /
•'^''•*- oriifpcelt/ o b^pftcr/tiiniinctnitef.

*-— Redirc, cum pent, nefcit pudor. Scvfc. y4gt7vi.

3~ oillumpenini' putOjCui pcriitpudor. Pl.n:.

oogd. Sf>rc/ 3(au(5< / unt> au^jclctDcn tct»

lun fd)cr(}.

Lat. Omnia fi padas, famam fcn'arc memento ;

Qua fcmcl amilTa polka nullus eris.

Eciam Tinato vulncrccicatrix manct.

Jïcdcrl. €>f frljoon be tootib' al iö gcncfcn /

<?>ncr Ui iiotl) al ccn tnifhcntocfcn.

5r>ie in ten quact ocriicljtc liouu / ip D'^lf 3^*

ijaufjni.

Sfatn:. Quicn lafancahapcrJida ,

Mucrto^ndacnla vida. idtji:

ïrans. §lji a p,etthfa reiimimée, eft mort ,t:i nmidt

,

m cdcrL "£{ tule ecu auaDc na-fp:acch Jjaft/

ï3out öic hoo? öoot/ fcl)omi Datfe leeft.

IDic fijn pap frojt/

ïionttpetteho^t.
Lat. Honoris fplendorcmrcstemiisdccolovat.'

5<io virtiiti cognacum pudorcm. Symmach.
Dcprchenliis u: 'pudor eft , fcrc amittitur. Viii. Sencc.

NihiI eft audacius illis

Dcprcnfis ; iram atquc animo5 a crimme fumunc.

lu'jeuJ. S,u.G.

Lilt \c\ Jalfa opinione gravabitur pudor.

Pudica non cH famapudicam ijuamncgas.

Raró vaqa rirgopiidica eft.

Sic lbtuc,quidquidftatuis, ut caufam tuam
I:mamqucinarftoftare&.incipitifcias. Stncc. Herc.

Oei.

Melkis eft nomen bonum, ^ii.\m divitizrauliï. fupcr

argentum enim & aumm gratia bena. Prtv.^z. t

Curam habe de bono nominc ; hoc enim magis pcr-

manebit tibi , quam mille theüun pictioii & ma-
gni. Syr.^i. if.

Non vitium tantum, (èdquae vitioCi videntor

Hrc qiioque, fi fapias, hxc quoque, virgo, fij.^c

Nee fatis cflL- puta, fi mens tibi confcia refti

;

Tune quoquc cum mens eft intc^ra, foma perit

.

Saucia nux aliqua fi parte putamin.i perdac

,

l'ollea, quidquid aeas» (êmper hiatuscric

:

Si pereat niiferis (êmelintegra tarna pucflis

,

Lardaturvc ücervirginitatis honos;

Tu licct hanc ftudens hmx farcire ruinam ,

Non iterum vcniet, quifuit 3ate,dtior.

Obducns Picet ufquc cutcm, ma;;ct ulqiic cicatrii

,

Utquc tcgas, umper vuIdckj vuLiui kiürn:.
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3[0 't ^djacpjf 11 aï tt feftU.w fi -jcn /

HOort, jonge vrouw, en teere maeght ,•

Een fpreucke die hier dient gewaegbtj

Om dat haer leer b/ alleman

U nut en dienftigh welen kan

:

Alis 'et dat een ibet gelaet

Aen alle vrouwen geeftigh flaet

,

En dat beleeft en fpraeckfaem zijn

U cieitgelijckeenfonnc-fchijn i

Vriendinnen, desal niet te min

,

Soo bindt u geeftigh wefen in

;

En maeckt dat niemant oy t te vry

,

Of metufecfgemeenfaem zy :

Want 't wort niet felden vreemt geduyr

:

En 't vak oock dickmaels qualick uy t.

Siet , als het fchaep is al te tam

,

Soo komt 'er menigh dcrtel lam

,

Sóo dickmael als het maer en dorft

,

Hetoytjen vallen acn de borft ,

En fuyght daer ftout en onbelchroomty

Schoon hem de mam niet toe en koomt.

Wat dient hier vorder op gelsyt ?

3,By wijle lieden kort belcheyt.

Hoogd. ^g (Tt fifb \ma Mcficicit mtfcht / tsnfrcffcnt'ic

Nederl. lE>icfif[) cnöcc fecuW ittfngt/ Diftiftcnö^

Hoogd. 'Bcv luuci- t^k h.xvd wU I tm (topt xi\m Mb
t*ar luucv.

Nederl. <DortK0O|jil)lfp?JÏ>atftrt)aötöfïjont.

GrieCX- Tc djuvov y,oiau; a'iKiwig iS-tamv. ideft :

Ldt. Parvo emptas carnes canes edunt.

Hoogd. (f fcfl tvil K^crmcui nnm.
Lat. Amabilitati cum pudore haud convenif

.

Nederl. 3ineman0b:imt/ mmigöi^^ïn^Sffft*

Ital. l[troppo cowverfar ^artorifce dtjpregto.

Frans. Chofe accotij^ttmée n^efipasprifi'e^

Ftlletrop veüey (^rohbetropyepie, rPefipaschcre tenue

é

Lx chofe gtccre ijctié

T.jichcre tenue.

Nederl. $ÏUCb?pi0fp.

Frans. liUe trop mtgn^rde

De -vientpaill.trde.

Lat. Nimia familiaritas contettijJtum parit.

Semper in abfentes fi licior xftus amantes

;

Elevatafliduoscopialopgaviros. 'Vropcrt. i.EÏ.pcn,

— Voluprates commendar rarior üfas. layenaL

Griecx. i'-.cmcivuvTtu.iov. idctt::

Lat. Quodrari>m,c.iriim.

Nulli te facias nimib fodalcm.

Gaudebis miüus? & minus doiebi^. M'atL i z. Lp: j^.

è>!e



<4 Eerlijckc Vryagie.

5>ic fen ffljoomTiat ï|fffI: ' tn bient geen öoni:>

uimhcr inljupi^teïJjmgcn.

EEnmanhad infijnhuyseenhoop vanjonge maegden,

Diemenighjong-gefel ten hoogden wel behaegden';

Dies quam de fteedfche jeughtdaermeeftdengant-

fchendagh,

En nam haer foet vermaeck , gelijkde jonkheycplag.

Van allen w as 'er een , die in de vreemde landen
Een leven hadt gcley t als buyten alle banden

,

Geen meyt en woont 'er by die niet een feilen ftrijt

,

Die niet een harden ftorm , op haren maegdom Hjt :

Hem was oock even doen een ballaert-kmt geboren

,

En, nac den rechten eyfch, ten vollen opgelworen;

Hier Iprakhy dikmaelvan.ookmeteen vollen mont,

Als ofdit llim bejagh hem wel en eerlick ftont.

Kedcrl. C %tt ÖÖp Cfn tJO^ OlltCCnt U flot/

*^<&:itt fïupt öan ü?? u öot'uDcc-ftot

Frans, ^ui a affaire agens de bun ,

// n^afefoucier de ricn

:

Maisji tii hxntes Ie renard ,

Il Iefaut i'oir de tontepart.

Ital. Chi hatUupoper comp.tre,porta il canfotto ilmintelk,

Chieindiffetto

E infofpetto.

Lat. Cumvulpevulpinari.

Nederl. V^ümtti ttxi 1300 öc paflTp jj?cccftt/ öoctm
toafÖtuganfcn.

Ital. ChihaUyolpepercommare iportiitretE kU cintola,

Turcks. Hiley hilc bofar. ideft:

De vader let 'erop en heeft hem waer-genomen

,

Als hy hem weder fagh ontrent fij n dochters komen

,

Hy beethem in het oir : Verfict u , goede Vrient

,

My dunckt dat u beley t ons dochters niet en dient.

De quant hierom geftoort , en wonder feer gebeten

,

Wou ftracx , eneer hy ging , hier van deredenweten ,

Hy feyt 'k en weet met wat, en weyt geweldigh brecT*

De vader , hart geperft , die gaf hem dit befcheet :

Wie fchoone katten heeft die moet geduerigh mereken
Op gaften afgcrecht om in het bont te wercken

;

Want die van 't ambacht is , en fiet een aerdighbont j

't Is vreemt , foo hy het laet als hy het certijts vont.

Lat. Fraus fraudem diftruit.

Sic ars deluditurarte.

Spaens. Acarnedelobo
Dientedeperro. ideft::

Nederl. COtWCCffÖ Dflll tOOÏÖClI / tónÖCtl bmiÖO0^
0cn.

Hooghd. ^13er feitic fïngcr ,*it)ifc^en angel imb([nu-|ïcfft/

Der ticmmct fufi gcrn.

^Öcrfic^ jWifcIjcii (ïro'b unt fcipr legt/ tcrt»;ciu fic^

gcrn.

Frans. On ne doitp-ts mettre Ie doit entre Vejcorce dr l" ^'''^•

L.U. Altcriusquoque

Pcrdet pudorcm , quifquis amifit fuum.

Lipf*



Bedenckslijckc ge-vallcn Ipoor de lonckhcyt.

J .t ilvt'i> a 7:o!2jl-.ï bene '^ppycjfo ilfnoqo

,

4J

"C Envryftervanhaereerftejeught,
^-^ Haer ouders luft en hooghfte vreught.

Die bad haer moederom verlof

Te rijden naer een buyten-hof

,

Te varen naer een boere-fceft

,

Om fpeel te leyden haren geeft

,

En met de vryers haer bekent

Te doen gelijck men is gewent.

De moeder heeft dejongemaeght

Op alle faken ondervraeght

,

En naer het lluck was over'ey t

Soo heeftfe dit haer aengefeyt

:

Neen kint, dit fpelen dient u niet

,

Want malle vreughdebaert verdriet > a

lek hebbe dit wel eer gefien

,

lek weet al wat 'er kan geft hién

:

lek weet wat vryheyt dat men nam ,

^'er^-iirs het heek was van den dam.

Wanneer de jeught fpeelt op het lant

,

Dan l]:)rinv;hfmen lufligh uyt den bant

.

Men racft 'er dickmael nachten lang

,

Ten minden tot den hanen-fan^.

Men maeckt 'er licht een mengel-bedt , ^

Dat is gefey t , een maeghden-net

,

Daer licht een duyve fonder gal

Haer befte veeren laten fal

lek prjj fe daerom als dejeught

Gaet biiyten cm haer foete vreught i

Dat vry dan yemant van ontfagh , c*

En die menjeught betrouwen miach

,

Zy by, enaen, al waer men gaet

,

Om 't fpel te houden in de m.aet

}

Want anders , , , mallen fonder dwang
.jDat neemt gewis een quaden gang.

,. Als vier en ftroo te famen koomt

,

j,Wat onheyl dient "er nier gefchroomt ?

, jWant fehoon het racckt maer aen den kant

;

3,Een vop.cke maeckt een vollen brant

,

,,En dat gebeurt, men wcec niet hoe,

j,En 't klimt in haéft torboven toe:

„ Want als het vyer :s aen het gaen ^

„Dan is 'er veel geen houwen aen

:

,,En fc! oon men bluft het naderhant

,

„ 't Blijft fwart cock daer het niet enbrant

i. An-
ders; eei\

kerrois-

bedc.

c f

«

Chnppe-

ron, Soo
iren in

rijck fcyc;

iSederl. "IT r»cr 'j-j ftct b!as

/

ï5;in- bi) iucrch ontfkecht bat jr*

Igniscdrorrcni. Er.iJ'm. nd/rg.

I°nis ad r.-plitam.

Prans. Fve foUie iff tofi faiBi.

Nedcvl
. %tt,' faiVftCT^.' teic ontrent ii (lacri -,

«fen malle greep isl)actt (jcöani.

Lat. Pytl-:tgora{ dicehat , aiirutn igni, surofoetninas,

virot focminis prob.iri.

Hoogd . 930 fCiVr Vnli fïro!> bei; C<U anÖCt i(ï/ Nox , & amor , vinumque hihil moderabilc fua

tiabvcnmtétjcrn.
Ncdcrl öan een bourftjc luant 6ct öun^ /

39anhlciinhpmtmcn tot grooter.

Trans. Petite ejiincelte ev.gevdre grandfeu.
ital. Lr. commod'itafa l'huomo Ltdro.

trans. Dti petit vient on augT,md.

Dc parva fcintilla magnum fxpe inccndium. Syrach

Omnium rerum principia parva ftinr , fed fiiis pro-

grcflibus ufuque augentur. Ckiro.

dcnt

Il!apudorevacat,Liber,Amorquemetu.

Cvid I. Amor.b.

Lat. Vitare peccatum eft vitare occafiones pcccati.

Spr.ais. Ni fonfeouras ccntellas quando ay materia

d.fpucfta. ideft:

Frjns. Les efiincellis nefont feuris quandily ama-
t'nre dijpofée, qti: en eji proche.

Kederl. «rfii Icnrli/een fpzoncfe/ een öjontli

;

«ClrUi.éemlJonch.

PourconduCon;

Frans. Fn trn'mne doit dkrparpnisf/tas barhtbhtt-

chc.

HDic in bc lult ontfrcl^.cn i's' / öie ié als een lj?anDcn=

bc Inicr/fitöe en t-m'.tnict op/ tot Dat'ljnficm

felbcnbcrbjanDc. Syr. ij. ^^.

Fiii devant Ie feché cmmiie devant unferfent; carfi :ti

en rpproehes, iltejnordra. Syrach 21. 1.

SS^lqn'tmfetn llprendre du feti enfon feinfitns que/ss

1'ejféments brufient? quelcju'unchem'mera-ilfurlit

hraifefans quejès piedsfoient brujlés?y^'mjlenprend'

Hhceliiy qui entre veis la femme defonprechaiXy
'qiiiconque la touchera neferapoint invocent.

Libcriores intuitiis, attaftuS, ófciila , collocuciones

familiaresjfuntpereuntisvirginitatis, &jam mori-

turi principia.

^jetbo?t!rr bart öc fclbe materie
SJrrt^ch^^'-Jerf.^i,S,^.



40 Bcdenckclijcke getallen

^nöint tic Rfltte\tM öcfpetcfi /

iElaecftt am 't gcöjart / fp faï ört etm.

DE katte leekt het Tpitj wat foufe niet bedrijven

Indienfe flechts alleen mocht in de keucken blijven

!

Ghy daerom, fnege meyt, fietdatghy by 'tgebraet

Geen katte fonder wacht, geen grage kater laet.

'k En mach, ó Rofemont,geen fnoode linckersvelen

Die met de kamer-maeght foo los en dertel fpelen

:

Ey l wat ick bidden mach, betroutfe niet te veel >

Een rat die femels eet, en dient niet by het meel.

Prjemifla futuris

Dant exempla fidem. cUud. 4. Conf. Hon.

Nederi. ï^ooj'tbmroutDeti öcrloo? 'tmep^jc öaccn

macgööom.
|^icmanttDo?öt!icötiTbeD2ogen/ al0 bicfaccl bcr-

tCPUt»

Litt. Fide;fedcui,vide.

Ncderl. JDecïftftcout/

ïticljtberout.

5?cïtattcöic tfpitïfcïrtcii mort men 'tscB?art nirt

öctroubocn.

"^xt ïiföt Ijfrtrout/ too?t öacfl 6rö?O0en.
Hooghd. %xci\\> wol / reit taö pfcr^ ftirtlDeg.

©ihc fi1r "^ii^l rrcirc lé mi^liclj.

Nufquamtutafides. Virg. ^^£neid.

Ital. Chttroppofida,/i>eJfogrida.

Chi tojloy erede : tardifipente.

A chan che Ucca cenere^ nongUfidarfirina.

Turcks. Etick hat itme khimfcie, madamkhi khueleile

tufin almajaflln.

Lat. Neminifidas, nifi cum quomodiumfalisabfuni»

pferis.

Ital. Binanzt cheji conofcatmamico, bffogna. m.tngiar un
moggto difale.

Pazzoc, chefifidainfintivifi.

chi f reo, Q" bttono e tenuto

1'uofare ilmale, (^ non e creduto.

Nederi. <!5ï)p mo0l)t al fulcïicn b?ifnt örtrotttocn /
l^ti faï u ganfcö « ïcïjcnroutom i

ï^out öan öafl Dat pöcc tj?ient

j^irt in aï^ bctrout en öifnt.

N^(pe
>^ f^i/^cvAT dyn^ïir a^ö^ •uuj-nt r (^otvm. Epi-

charm. apud Cic. ad Atttc. id eft

:

Lat. Nervi & artus funt fapientix, non temere crcderc.

Nederi. j^irttcücrtöftrouWn/

i^ceft 'eröfeï bcöoitoen.
Ital. Ntnttfidar yche nonfkraigabbato^

Nen e ingannato^ fe non chififida.

Da chi mifido, mi guardt Dio ,

Da chi non mifido, mi quardero io.

Ncmo credat, nifi eiquem fidelem putat. Cic.

T Ck weet hier by een droeve maeght

,

*• Die haer van dces' en die beklaeght

,

Sy finght hier van een trcurigh liet

,

Doch ick en kan de woorden niet

:

Maervraeght'eryemantnaedenfin ?

Dit veers dat komt 'er dickmaels in

:

Om dat ick Imckers hebgelooft ,

Soo is mijn bcjlepandgerooft.

Welletdan, kt, ó foerejeugh't,

Wien dat ghy recht betrouwen meught.

D<



Dertele en om hacr dcrtelheyts yeille onteerde ^ryflers.

De kanne saet foo lancre te water , totfe eens breeckc.

47

Dt vnjfir

ICk hebbe menighmacl , ick hebbe lange dagen

Hier water in geput , hier water in gedragen

,

Hier water ingepompt , en wederuyt gedaen

,

En tot op heden toe, lbo is 'et wel gegaen j

Maer hier in ditgeweft daerkomen raeuwe gaften

,

Die my en mijns gelijck niet laten aen te taften

:

En in het naefte dorp daer woonteen rauwejeught

,

Daer is dan alle daegh , daer is de wildevreught i

lek welighuyt'eraert ,en tot hetfpel genegen,

Quam mede by den hoop om foetejockte plegen >

Ick klofte nu en dan twee kruycken tegen een

,

Maer 't waste veel beftaenvoor fo een weecken fteen:

Want onder dit gewoel , eenonbefuyfdejongen

Komt loepen uyt het dorp , en tegenmy gefpron gen

:

Die ftoot te bij fter hart , foo dat mijn kruycke leeckt

,

Die ftootnoch ander-mael/o dat mijn kruyke breekt.

Daer liggen iiu , cylaes l daer liggen nu d^ fchervert

,

Dies moet ick(wat een fpiit)mijn eerfte vreugde derveilj

Want , boven dat het leetmy in de ziele treckt

,

Soo word' ick noch , cylaes I van alle man begeckt.

Hier ftac ick nu en kijck met twee befchaemde kaken j

Onfeker hoe te doen ,ofwat te fulien maken

;

Ach ! waer ick 't ooge keer , ofwaerick henen gae ,
'

Daer wij ft my al het volck met fpitfe vingers nae.

Koom ick nu weder t'huys , hoe fal mijn moeder kijverl \

En foo ick niet en gae, waer fal ick konnen bUjven ?

. Waer fal ick feker zijn ? Wel , die mijn fchande fiet

,

O I leert een nutte les , en dat uyt mijn verdriet.

Gefpeulen weeftbeforght voor uwe water-kruycken

,

De befte van den hoop die hebben weecke buycken >

He t is een feker woort , daer oock de reden fpreeckt i

De pot gaet nae de put tot fy ten leften breeckt.

Engels. T^ He pot goth fo long tho the water, til at aft

-*- itcommethbrokenhom.
Frans. TantvaUcruche kl'e^Uy que U hanchey demeure.

Hoogd. 2)cr frug gtcngc ^0 \a\\% ]\vc 6uc^ /

QSiéer^iiIcjtfTfcnic^.

Ser frug gefut fe ian^ ,ntm tmnncn / hié t>cvS er hik\t.

Ital. Tanto 1'AU fecchta. a.lfo'zz.o , che vt Ufcia t Imattice.

Lat. Confuraitur peccando fxpius pudor.

Ital. Tanto 'va la capra aIcavoIo , che vi lafcia la,felle.

Nederl. x^ti gtptïcn loopt foo ÖicfttDir^ m ^t ftoo^

ïen / tot ört ccn0 öf Uar^t ïnrt,

^cmu0öWom De ftcfrfc fiufcft/

't 3!^ üjonöcr t'oo tiif ïanoeiceft
i^ieDceltoUmnncn/
jaorteenmaeiuallcn»

%\%



4S Ikdiogcri tn onteerde 'vtyjurs.

Dt bsgert'

7nan

ffrutkt.

T S 't niet een fpijtigh ding ! de fchoonfl-e van de peeren,
- Dieick nu langen tijt van yder faghbegeeren

,

Die ick foo menighmael , foo boven- maten prees

,

Die yder een beloegh, en met den vinger wees

,

Ach ! die is van den boom , en in het flick gedropen

,

En leght nu van de fleck , en van de pier bekropen

,

Die is foo ongefien, dat wie het ooft genaeckt

Stracx met 'er herten walght.en met 'er kelen braeckt.

Wat heb ick onfe Trij n al over lang geleden

,

Vcrfcheyde mael gefeyt (en vry met groote reden)

Datfyde fchoone vrucht te lange weder-hiel,

Dat fy de rijpe peer feu plucken eerfe viel

!

Maer of ick heb gefmceckr, dan of ick heb gekeven

,

Daer is geen feggen aen : het is 'er by gebleven
j

Mjjn reden mijn gefmeeck, mijn bidden was om niet,

Nu leytfe daer bedot gelijck een yder fiet.

Noch-tcn ick even foo met onfe Fy gevaren

,

Dat was een fluxe mcy t van fes-en-twintigh jaren ,

Vet, lyvigh, wel geborftj de buerte waeghd 'er van

,

Men riep my dikmael toe: Haer dient een ruftig man.
En fchoon ick defe faeck geduerigh heb gedreven

,

Mij n wijf en heeft haer noy t tot reden willen geve n

,

Sy riep 'ertegen aen : Het is noch al te vroegh

,

Beyd tot een anderjaer, dan is 'et tijts genoegh.

Ick fweegh om vredes wilj en liet 'et henen fleuren

,

Maer bloet, gelijck ick ben, ick moet 'et nu betreuren

;

Want Fy die heeft gepopt metJorden onfen knecht

,

Daer (laet nu Trijntje moeren fiet geweldigh flechr.

Wel leert, ó Bogert-man, op uwe boom-gew aflen

,

Leert vaders, als het dient, op uwekinderspaflen;
Want die uyt onbefcheyt hierop geen acht en flaet,

Beklaeght hem menighmael wanneer het is te laet.

Siet : als de peere blooft, dan plachtfc licht te vallen

,

En als de vryfter rijpt, foo wiltfe veelrijts mallen ; j

Duswiltghy vanverdrietenfchandelljnbevrijt. 1

Vent, vent dit weecke fruyt, en dat te rechter tijt. j

Prans,

Ital.

/~\ I's a desfiUt!, efl touftosirs btyger.

Vi^ Ftgliadamaritare

FiJjiidiofe itgardnre.

Nederl. <t3jrt}3t/al^'tnjpt.

Lat. rruftusdcfluum, fi maturi fint.

Frans. L.ipoire chet, cjuani elk efl meare.

Ital. SlHando ilpero e maturo, convien che c/ida.

Muite vplte Ie megliori ftre cadom m bocca afon't.

Frans. Oeufmtllet,fain picff.

ItJf . Sluando h capra perde ilpajfo , convien che cr.dii

inbocdhcnni.

Nederl. <Gm bcrfottc binfïcr / m ccti DjonciiC

bzon/ 5tjn ttoec open bciiren.

Frans. Il ne faut pasfvregreiiur desfiles

Ital. FanciuUa a tempo 7ion maritata

,

Spe/fo ftynnrit a ca-valcua.

Hoogd. ^^M cm imivjfraw rctf t|Tï / fokm
fic <\crn ctiKii man.

Ncdcrl. <?;ic bniucii nioetnieii Doen/ of fu öocn

'tljacrfclbcn: fijn (lactniahfn/ fijn ÖOftjtcr bc^

fleöcn/ (ijn öuiDcrtIc toilTcn.

Lnt- Matiira virgo intcr cas rcs cft qua; fervando fer-

vaii nonpofliint.

Virgo nubilis rugat .miles ne exfpe^lct. Nam
Semper nocuit diffcrrc paratis. Luc^vi.

NeJerl. <!J:en rijpe pccc

Daltlidjt terneer.

Ital. Femme, 'jhio, e eav.ülo

,

t.Uirca7i:i.i di fallo.

«Een bloii in ^t fon /

«:-cn acp'op een ton /

(ücnftoutcniaegljt/

.«iietbcfniboop

«Tiji) op De loop

Oocd oiigebincgijt.

«T-cn Dodircr Die norlj onüernbcn isJ / bic niacrlit

Den babcr beel toahcns? / enbc Ijet fojotn booj

Prend gardefur celle cjiii a l'ctil hardi , & ne t'esijk

poititJi elleforfait contre toi. Syrach i6. 14
Marie (afile, Ó" tu aurat faiB une grande befoigni

Mais dotme la a unhomne entendu. Syrach 7. ij

Proper1. 1 E!eg. 7

.

Sxpe vcnit magno fa-nore tardiis Amor.
Ovid.Epifl Ph^dra.

Vcnit anior graviut , t^uoferius. 1

/dcm :bid.

Qiis venit cxafto tempore, pe)u$ .imat.
]

Ni tnariira legas, pollmodopomacadunt. feu. Pont. i

Si qua vcnit fcró, magnaruina venit. Prop.Uh. x. \

T.bull. i. Eleg. 1.

Vidiego, quijuvcmini mifcros lurfTctamcres,

Polt Vcncris vinclis fiibdcre colta fcncm. •

•

Etfibi bl.inditi.is trcmul.'i componerc voce 3

Et manibus c,in.is fingcre veile coin.is.Ijacr üciiccnit Ijem beel ffapcniS ; bebiijlc bat fu

joiifli \i! bat fp inorf)te berouöcn ; ofte Iviannccc St.ue nee ante fores pyJuit, canvc puclli

fii cnieii man hrijgt/ HatI)nl}'^cï«'W|[)tc grnni AncilLwi medio detinuilTeforo.

lVO;ben, Syrach. 4:. ri. Hiincpiierjhiincjuvenist'.'.rbii circumfletitar£la,

Dcfpuit in molles ?: fibiqvifqiic finus.



La bomfamA e comme il Ciprejjh ; qtiatido una. voU-i t' tronco , tmn rin-verde mai^iiu

De vryfiif

f^r.-ech.

Bait out Cpp?efTfnïiocm / biiït optnm ter neber /

0kturnöan bc tfaofc en n)fi; 're immcrmfc iuröer.
T Ck ben in mijn gemoet hierbefigh aen te fchouwen
-^ Een boom, eenjongen boom, die neder is gehouwen

,

Een gaef Cypreflen-hout, dat anders is geftelt

Als hier ofelders fijn deboomen van het velt.

Is t niet een felfaem dingh? de boom is neêrgeflagcn

Niet in fijn dorrentijt , maer in fijn bede dagen

;

En efter, hoe het gaet ofwatde lieden doen

,

De ftam is fonder loof , en wort niet weder groen.

Nu overlegh ick vaft waer op dit is te duyden

,

En wat men leeren mach van boomen ofte kruyden

;

En fiet I als ick ter deegh ontfluyte mijn verftant

,

Soo ben ick even felf, gelijckals defe plant.

Maer waerom dus bedecktPeyUaet ons klaerder fpreken

Ick wil aen defe plaetsontdecken mijn gebreken ,

Ick wil eens over-flaen hoe ick eens neder viel

,

En klagen mijnen noot aen mijn bedroefde ziel.

Evlacen dwafe maeght ! ick hebbe my vergeten j

En dat was met 'er tijt van alle man geweten

:

Sier daereen groot verdriet j mijn eerewasbevleckt.

En ick was boven dat van alle man begeckt.

Daer ging ick treurigh heen. bedruckt in alle finnen

,

Doch echter hield' ick vaft ick fou het overwinnen

;

Dies fchoud' ick alle vreugt, uyt enckel hertcnïect

,

Ick droegh een minder kanteen vry een flechter kleet:

Ick ging my boven dat van alle feeften bannen

,

Ickhad gelijckeenfchrickvanallejonge mannen

,

Ick ging feer wey nigh uyt, ten was dan nae de kerck 5

Maer des al niet te min het was verloren wefck.

Al w^at ick heb bedacht, of in der daedt begonnen

,

'k En hebbe niet een fier, 'k en hebbe niet gewonnen

}

Hoe fedigh dat ick gae, eylaes ! de quade faem

Die krijt myleelick uyt, en geeflelt mijnen naem.

Het keert my al den rugh dat my wel eerbeminde

,

En wie my eertijtS focht, die vkicht gelijck een hinde j

Een yder gaet te rugg' die van mijn faken weet

»

Gelijck een reyfend' man die op een paddetreet.

Vanvryersgeengewach; maer fiechts een kackelacker

Die ranil my fomtijts aeUjen maekt mijn droefheyt wac-

GefpeIen,totbef!uyt,ick ben, en blijf, eylaes ! (ker.

Een plante fonder loof, een druyve fónder waes

:

Dies roep ick totde jeught : Omaeghden, reynedjeren j

O let op u beroep , en hoe het is te vieren

;

Want raekt gy maer e3 reys u roem, u bloem tj é qu ij t,

't Is al om niet getreurc, ten waft te geener tijt.

VT flos in ftptis fccretus nafcitur hortis

,

Ignotiis pccon, nullo contiifiis arjtro ,

QJiiem muicciit ::v.:x, firmat fol, ediicar imber :

Multi illum pueri, multx optavcre puella:

;

Idem cnm tfniiicarptus dcfloruit iingtii

,

Nulli iHum pucri, nullioptavcre puella:

:

Sic virgo dum intacla manet, tum cara fuis. Scd

Cuiijfcmelamifit polkito corpoie florcm ,

Ncc piicrisjjucunda manet, ncc cara puellis. Catiill.

Lat. Con;umeli3 eft , tametfi rapta virgo reddita

cft.

Erirch. HeVhat hatli 3,n ill name is ha! fe hangd.
Ita!. k'efe i^caUare , efei-v^ f! corn.ita , notifiimai

bcna. I

rians. Tiuji^ursfcnth monUf r.ux ntiJx.

\

Nedïrl. ©etïo^cntct
ïicert niinnierniccr.

Egoillampcrirtlè puto, cm periitpudor. Plattt.

Nulla reparabilis arte

Lxfa pudicitia eft : depcrit illa fcmel. Ov':d. Ep.

Ocnon.

Nederl. .TEaeoftt/ mifï oljo u cerbarr root /

^cftoon gifjn Ircft/ ncrl) xxyiy: Deer.

Hoop;d. Ö!i3ann cinmat cm fatjcinc» vo;

3ci fnpr / fo mup fu allcivcg I>cvcn : fa^

BonaconfcicntiaopuspropterDcuiTijbonafamapro-

pterproximuni. Augtift.

A'ttkor. tmhlim.

V'irgincum Cajeta decus dum laudat alumnr

,

Virginitas iibi fit, Lydia fc re ciipi».

Dum, niagcfufpcftumneconfiilat illa, veretur,

Exigiiam niitrix pvxide claudit avcin

;

Hoc cape, virginitas latet liic, ait. arcarepcntèj

Ui ftetit in thalamo fola piiella, p.itet.

Vix bene tcgmen hiat, volat irrevocabilisafcs.

Hei niihi ! virginitas , dum reperitiir, abit

:

Hei milii ! virginitas non cft reparabilis arte ,

Nee redit ad dominain virginitatis llonoS.

Terentius Adelfh. Acl. l-fc. i.

Pejore res loco clTcnonpoteft, quamlnhoc . quó
mme fitaeft

,

Primüm indotat» eft : tum prarterca quje fecimda ei

doserat

rcriit;p!o virgine dariniiptum non potcft.

E Lc/cr~



Lffermentfd0fiir Vautel deflumes s'en ya au 'venl.

He Vryfter^reeckt

:

TT Oe dan ! foudt ghy my verlaten
-*- -'• Die ghy certijts hebt bemint?

Hoe ! foudt ghy my konnen haten

,

Die tot LI loo bengefint?

Neen , ick kan het niet gelooven

,

lek en kan het niet verllaen

,

Dat ghy foudt mijn eere rooven ,

En dan elders minnen gaen.

Hebt ghy my niet menigh-\verven

,

Even met een rijp beleyt

,

Op u leven , op u derven

,

Vafte liefde toegefey t ?

Hebt ghy my niet trouw gefworen

Hooger als ick feggen kan ?

Heb ick u niet uyt-verkoren

Even tot mijn echte man ?

Hebtghy my niet fchrift gegeven

,

Dat ick als u weerde vrou

,

Dat ick al mijn canfche leven

Aen u zijde flapen fou ?

God en wil het niet gehengen

Dat ghy foudt mcyneedigh zijn,

Dat ghymy foudt willen brengen

Van de blyfchap in de pijn.

Macr vc^r al moet u bewegen

Defe vrucht , u eygen kmt

,

Dat heb ick van u verkregen

Doen ghy tot my waertgefint

:

Dat heb ick van u ontfangen

,

U ter liefde , bc^lc vrient ;

Doen ghy , met e^ groot verlangen

^ebtteftöorm ojjlirpïttpnien/

"^sx ixi 3ónxcmtminne lupmen.

Van mij n maeghiom waert gedient :

Doen ghymy eens pleeght te ftellen

By de fchoonfte van het landt:

Doen ghy my eens pleeght te quellcn

Om dit eygen minne-pandt

.

Siet doch eens fijn geeftigh wefen

,

Siet eens hoe het op u kijckt

,

Siet ! ghy zijt'er in te lefen

,

Siet eens hoe het u gelijckt.

Wel dan ,mach ick yet verwerven

,

Eert , die ghy eens hebtgemintj

Andersmoe t ick hoere fterven

,

En u vrucht een hoere-kint.

Be Vryer anf^oort

:

"ITT" At fal defe floor beginnen ?^ Wat begeert de flechte duyf?

Kint gaet elders , wilje minnen

,

lek u:trouwen ? wat een ftruyf l

Heb ick met u leggen mallen

,

Waert ghy voor een nacht mijn wijf,

Dat en acht ick niet met allen

,

Dat en is macr tijt-verdrijf.

Woorden die de vryers fpreken

Zijn beleeft en honigh-foetj

Doch ten zijn macr minne-treken

Daer men noyt op achten moet.

Wat dejonghmans oyt beloven

Op den autaer van de min

,

Dat is met 'er daet verfloven

,

Als fy hebben haren fin :

Ëedcn die de minnacrs fweeren

•'Midden in het fachtebedt,

Zijn



p

Zijn veel lichter als de veren

,

Daer en dient niet opgelet;

'

Kint , die vliegen met de winden
Lichter als een lichte pluym >

Daerom zijnfe niet te vinden

,

Want ivimeken, alshctfchuym.

Heeft de penne wat gefchreven

,

't Hert en heeft 'et niet gevoelt

,

't Wort van 't laken uytgewreven

Als men m het bedde woelt-

Mach ick bidden , houdt het briefje

,

Want het u noch dienen kan

:

Gaet 5 ey gaet toch , foete liefje

,

Maeckt 'er fuycker-huysjens van j

't Suycker fal te pafle komen

,

Ah ghy 't kint fijn papjen koockt

:

En het briefje dient genomen

Als ghy dan een vyertjen ftoockt.

Die een kjnt by vryfters telen

Hebl>en voor haer moeyte niet

;

't Is een popj'om mee te fpelen

,

Voor een die haer macghdom liet

;

't Is de foete maeght gefchoncken

\''oor haer maeghdchcke bloem

;

Sy mach vry daer mede proncken

,

Sy mach dragen haren roem

,

Sy mach feggen , 't haerder eeren

,

En vertellen 't alle man,
Datfe niet en hoeft te leeren

,

Datfe nu hetambacht kan.

Wech dan , Heyl , met al u klagen

,

Wegh met uwen mallen praet -,

Noyt en fal my kint behagen

,

Daer geen bruyloft vooren gaet.

Nederl. V|ii^ cnïan0öë op öffe gclcgentöepöt

^^^cm bm^je üoo?scftomen / bat toat

plomp iiirtt, cbm-toti met li örrlof / %efet / fal

iffe 't ijm (mm / öcrmit^ het öati 0Oft«cr Ijanöt

ftomt.

^i0 pcmant liatUt infonrn ijott i

't<Bm bafï Dat ^pcm öiaaréljcnt öoct •,

^arr frt fjn öicn norïj op fijn Ijooft

'

^00 arijr ^cm ganffij Pan fin berooft.

<eröniöan frö»pper0 en bdoftmbanb?pa:0 / tx\ 3i3n

macr tornt / a!0 öe noot ober lé.

53jirbcn ban ïirüm snnvmt boter brfegeït.

^mt^ fföt; rn niim?f-fe!afï)tat /

jd^cftmm nirtM0 gnücnaröten.
Griecx. A'<p^'Ji<r.(^ 'ó^y-@- ch. ïu-^ïvif/,©^. idcft

:

Laf. V enerumjüsjurandam non punitur.

iddtcunt, é'p'itaf7t Venereinepotes.

Scrmait d^am.tr;tjxrK:zis ne cor.tinue. Ronfard.Eleg. 28.

Nederl. ^cmaiit ïTift bfïoftcn aff

n

%^tm öfme! PDOj be ötoafen.
Ital. "Dd detto alfatto

E un grand tmtto, id eft

:

Frans. Du dtcl aufucf, c'cjl ungrandtnict.

Hoogd. @»crc^cn rut fialtcn ifï ^'irci^crlcp.

©cbdtic ipc:t fiülcn ^cn fjrf nic^r.

Polhcitisdivesquihbeteflepoteft. Ovïd. i Art.

Nederl. 3lefinih)a0eenOef|Örefioo?/

g>uöaföttemmnfn/
<j^nbmujï)tteb)nmeni

4iiaerfpberioo?.

Frans. Pa.roles definfont de coujlume

Aufit legers comme laplume.

Nederl. <!reöt ban öiemmt
3?0 niet aï0 tornt.

Frans. Propos defiir Ie vent emporte.

Nederl. «ïJenbnier^eeöt

3|0maereengriï;
ÏBant'tiööfmïeet

Ï5rö0ötöpfi)ntoiï.
Frans . // efi bienpovreqm tia que promettrc.

Ital. Promettrenonedxre
y

Alxper mattl contentare. id eft

:

Frans. Promettrefans donner

Efifols reconforter.

Hoogd. ^icft^dótcn / »n& wcpnig gckn /

COjcicff tie narren m frcmv^cn Icbcn.

Frans. Peaticouppromettre ,crrientenir ,

Faiclfols en ejperance tenir.

Grandprometteur, petit donneur.

Nederl. ï©atBenn0bof9öt/batfcö^bcfeïippeï,
^e00m en Öoen^Ön ttoee.

o'^xüi y-V ouvdv ictr £f a,^a,\'a,Tm\. CalUmach,

Lat. Juravitj fed verè ajunt, perjuria amantum
Aures magnorum non penetrare Deum. id eft

:

TtbtilLi.El.j..

Neejurare time. Veneris perjuria vcnti

Irrita per terras, &: freta fumma ferunt.

Gratia magnaJovi. vetuit pater ipfe valere

,

Jurafletcupidèquidquidineptusamor:

Perque fuas impunè finit Didynna fagittas

Aifirmes, crines perque Mincrva fuos.

Idem 5 . El. uit.

Perjuria ridet amantum
Jupiter, & ventos irrita ferre jubet.

Oytd. 1 . Art.

Jupiter ex alto perjuria ridet amantum ,

Etjubet /Eolios irrita ferre Notos.
Per StygaJ unoni falibjurare folebat

Jupiter : exemplo nunc favecipfefuo.

<ttW



<Btï\ riipff optm Jioo! ' (Cmijom in tm [jttp^.

/^ Hy die oyt hebt gelTen wanneer de kooien groeyen,
^^ En dat het gul gewas is veerdighom te bloeyen

,

Wat dan de rupfe doet ontrenthet wehgh kruyt

.

Gaet let op haer bedrijf , en treckt 'er leering uyt

:

Waer oyt het vuy 1 gefpuys maer eens en heeft gekropen,

Daer is het innigh mergh in haeften uyt-gefopen j

En waer het leelick dier den beek maer in en druckt

,

Daer is in korter tij t het leven uyt-geruckt.

Haer vrolick groen begint van (londen aen te quelen

,

Vermits het niet en houd als flecht de bloote (leien -,

De wasdom is gedaen , dejeught die is te niet

,

Soo dat het yder deert j al die het maer en fiet-

Hier dient nu j teere jeught , met finnen overwogen

Wat leer-ftock over lang hier uyt de Wij fe togen;

Een hoer in eenigh huys die is een rups gelijck ,

Sy maeck 'et al beroyt , al was 'et ecrtijts rijck

:

Al watfe maer genaeckt dat is terftont gegeten

,

Daer is van ftonden aen het leven uyt-gebeten

:

Al zijn de renten veel , al is de winfte groot

,

Het fmelt noch al-te-mael , het fmelt in haren fchoon

Schout hoeren, teerejeugt,fchcut hoeren, rijpemannen

,

En wik het vuyl gefpuys uyt uwen huyfè bannen

;

Haer aert en ganfch bedrijfis met de rupfeneen

,

Een hoer is in het huys als etter in het been.

Frans. /~\ '"i tientpiitain, ir afnemeine ,

^"^Neferajama'i! hors dtpeine.

Lat. Scribjtur portis, Meretr:x cit janiu mortis.

Gula , ira , invidia ,fiipcrbia ,facnlegi3, latrocinia,

cxdes , eo die nata funt, quomcretrixprofcflïo-

ncm faccrc incepit.

Ital. Chthnunfiemborddlo, hal'altroitl hojpit.ih.

NedcrI. ^ic öen rmcu boet int ljocr-f)upjs fct

/

fct öen anDrrcn m 't ga(l-|)iipö.

Spr.ens- Hiiefpcd.ihcrmofa.malparalabolfa. ideji:

Frans. Belle lioftefTd u>t rnnlptiir la bourfe.

Poiir eftranger lei >nn[}i>ii, ilfaut itier la chieve.

V>K fjocTOi atiiljangljt / hnjgfjt mottciuntoo^
nicn/fll berooft. Syrach 19, 1.

JDcfit met rjccnif bp ticfjte bjoutocii : toatit gcltjth

lint örhiccöcten inottenhomcn/alfoolionitban

Ijacr bcrl bOOff?. Syrach. 41. n.
Ncdt r 1 . ïBic ccn tocrc trout/ 1^ etu fcijclm / offaU

Dri-ccntaojDcn.

Iiocrcii ?)iinl^ bogcl-lijm/ toat 'er ontrent honit

lact'rr ban fijn bccrcn.

Vifcus mcrus meretncum cft bland.tia. Flaiit.

Bacck. 1.1.

Qwnto bUndior , hoc tanto vehementiii' mordct.

Luól.

Ital. Icavalii cavano , icani tirano, elt pattaveri-

"vano.

Chi af!j:ociiccia,e p'tttana nicvtt ,

Nonefie ma'i M pc7!,t.

f'oiLi eomment la iermneavecfes ritfes donte

L'homme de q-tel l'efprit toute hcfiefnrmovte.

La miTtJl tiiti a (raindre, aujjï eji hien Iefeu

,

RonH

Et Ie eielqumd i! eji de tomierres efmeu ;

Mais trop flm eft a craindre miefemme clergefe ,

S^avatitee>il'artd'amoiir,quandelIeeJ}lrcmpereJfe:

Par jHille iri'ventions mille maiix ellefiit.

Et d'aiitdvt qiielle efifemme , ö" d'auta-,it quilU

fcait. Idem.

Ncdcrl. ïDie f)ocrcn Icot/ of cfcl? öjijft /

't 3"^ b?cemtfoo F)P in rufle blijft.

Lat. Q"i nutrit Icortum , pcrdit fubibntiam Tuam.

idefi :

Tuut cetjiii nourit Ó" entretient la vie.

€cn Ijocr b^cnfjïjtcrnicnioljtotbenbcbcl-fach.

$iittProv. 6.z6.

Amatapellcxlibcris juftisnocct. Sen.

Lat. Subdola:pellii:isruavium, morfus afpidis furdï.

Griecx. \"<,ivif)vy.iy dam^^ K^x-iyu/jii. ideft;

Lat. Ipfum vencnum cft afpidis miilier mala.

Hoogd. ^«ita- aug i|T dn f<tvr fvicijcf.

Frans. Les putains iruidetit la bourfe d'argent , &
l'ejpritderarfi,,.

Vid. inmcnfaTlieoIogo-phüofophica Mat.Tympii

dcmulienb. nuiltaliu|ii(modi.

.^neaf Sylvius Epijl. de Medela illkiti amoris.

Qiiid nierctrix , nifi juventutis cxpilatrix , virorumra-

pina, pntrimonii dcvor.itrix , honoris pcrnicies.pa-

bulum diaboli , janua mortis, inferni fupplemen-

tiim, difcrimen vita: , mors blanda , tnel fcllcum ,

dulcevcnenumjpcrnicies dehcata,nialum fpontn-

ntum ?

Meretrix, fundi calamit-isaTcrcntio vocatur, Eun.

act. I. fc. 1. Qwsfi dic:t grandinem craffiorcm i^i-at

calamos comminuat ; Nam quiJnos capereofertet

Sait ibi ferTus ) h^ec ititercipit. Certc vixungiiatn

'ek actollit illa feges, quam illacalamitas/cmcl

deprefTit Theocritus in Mcflbribus verf ig.pueU
lam depaftricemalieni patrimoni Lfetr/larn oppcl-

lat, quï mefïemdeflinaum agricolis intercipcre

confucvit. Multocnim minusnöcet armatus MarSt
quam nuda Vcnus.

O'-jid. t Amor. lo.

Sola viro mulicr fpoliisexultst adcmptis,

Sola locat nof^es, fola loc.inda venit.

Meretriccm ego item efle rcor , mare ut cft

:

quod des, devorat, nee unqu.im

Abundic. &c. Plaut. Trucul. Aïi. 2 • Sf. 7.

Plaut. ihid.

Meretrix meum herum miferum fua blanditö intuJit

in

Paupcriem, privavitbonis, luce,honore atque amicis.

De iijdem Terent. Hecyr. Afl- <).Sc.z.

Ncc pol ilt* metuunt Deos : ncquc has rcfpicerc

Dcos opinor.

Syrach. 9. 10.

Toutefemme paiUardeferafonlée de tonifafans , ctm-

me lafetite en la vo)e.

Prov 6. 2(5.

Pour l'amour de lafemme faillarde 'Vient on au mor-

ceaudepain.

yfn.'.xilai , Ale:<idis,é!' aUcrttminJipies'uerfM auihtte

fuiiint, -vide afnd Athenaum lib. 13. Eos Latme
e.\prefj:t H.Crotiiu hi excerptislragic. .~.cCojm(I-

ri:7/!,p,!g 570jé'8^8.
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fBtf Tttt-

fprsakt.

't ^aï (metten / of ïj?antJen /

l^?ient toacïjtu öan!3cn.

ICk fie wel, weelde-kint, ghy bietmy defe kolen

,

Taft'ik daer't niet en gloeir,het vuil kleeft ac mijn handé,

Maer onder u gefchenck daer is bedrogh verholen

:

En grijp ick maer een vonck.gewis ick falmy branden -,

lek weet wie dat ghy zijt, en wat 'er vanu koomtj Dus ben ick in gevaer waer ick de vingers fet

;

Dies hebb' ik dubbel recHt voor u te zijn befchroomt : U kool doet als haer vrou, fy brant, of fy befmet.

Ital. NelUguerra iCamore chifuge , 'vince.

Cortigianx che tij}ringe

,

E Ie bracciit til collo cinge ,

Poco famx e moltofinge

,

En elfin t\ib€rubiA o tinqe.

Spaens. Ca la muger y el denero

,

Non te burles companero.

Frans, -^jj^^ 1'^'g*^'^i qtapHt.tinperd.

A(fez,fait cjHifortunepajfe, (^plu-s encore quiputain cbajfi.

Nederl. ^fn ïjofTC qui}t te g.ifn / i0 Mee\ qctoonnen.

't %^ quaft Den bunbil cm öant ffï)2ift tr gcbCiii

toantmen mort tt quitanticm htlytWe Ijaïcn.

Sdnbicn \}tt Upcr ban quact gljfffiffÖfliP w "i^^ f»

ij?ant/ öcn roorïi ban 'tfclbf fal u ten minflenftoart

maïicn.

Plufieurs s'emerveilUns de la. beauté de lafemme eJlvan-

gere ^ ont ejle reproHvez. ; car Ie parkr d'iee11e ejlbrtiflant

comme Iefeu. Syracb y . 2 1

.

Mieux vaut la malice de fhomme que lafemme bien fii-

fant : z>otre que la femme qui apporte honte & rcproche.

Syrach4.3.i4.

PlautusTrncul.2. 1.

—— Meretriceni cfle fimilem fentis condecet,

Quemquem hominem attigerit , profeftó aut malum
autdamnumdari.

Et faullopof :

Necunquamquifquam prebus erit amator, nifiquirei

inimicu'eftfiia;.

Nugxfunt, nifiquodmodócumdederit, darejamlu-

beat denaó. Ét .-

Probus eft amator qui reliftis rebus rem perdit fuam.

At nos male agcre prsedicant viri folere fecum

,

Nofque eflc avaras. quxfo ! numqui male nos agimus

tandem? r amator;

Nam xcaftor nunquam fatis dedit fux quifquam amica:

Neque pol fatis accepimus, neque ulla fatis popofcit.

idem 'bid. 1.2,

In melle funt lingun: fitx veHroc atque orationes

,

La cteque :corda felle funt lita, atque acerbo aceto.

E linguis di£ta dulcia datis, cordc amarè facitis

AmanteSj fi qui dent, non habent.

lof Scali'ier in lambü Gnomkis :

Morum malorum pcdilcnrusfpiritus-

Sive afflat, aufert : il ve ftringit, inf cit.

Ne fortè te ullis allinat conragiis

Pruritus aliquis, tale contuberniuiri

Odille propcra; namque fi mores maloS

Non odcrimusj non amabimus bon;;s.

^oc fcuöc ^tiUiVM öpïic:;£ngac5v/ Dat5?|nbörtfnnkt

en t3frb?anöea > «Df l?an iiïrmani)! imt ia ^mn
fcarfcm ö;agfn / öat ^ïjn hlctU niet en balftinr?

tï!|bo gaet Ijet bjra,/ tsjftotrijminaffleniJöiifgafti

\33k t^an amtauln i^ittnfmmet ontfcljnlOJöpIp^

ben. Prov. 6. 27.

Abflrahe carncm a muUerelepida, tanquam aciimWo

prunarum. Drufusm Prov. Ce??.Sire 2 . alphab. dalet.

E 5 Amour



54 Hoeren f ert dejcbadclickc ongelegenthcden

Amottr deputain, d'ejfottpe Iefeit ,

A'< luithc.iticou^, c^diirepeu.

A/f Y is eens een woort gefeyt^^ Dat my ftaegh op 't herte leyt

,

Hoeren liefdis fytr -xauftroo

,

En dat vind' ick even Too
;

Want die gluy brengt in de fchou

Om dat hy het branden fou

,

Siet voor eerft een fchoone vlam

,

Die fchier aen de folderquam -,

Maer het is terftont gedaen

Als de fluyfler is gegaenj

En dat eerft foo glimpigh was
Is terftont maer enckel as

,

Die een yder leelick maeckt

Wie maer eens daer aen en raeckt-

. jDprr ban ftroo / enöoa:c-mm /

©fei &eöap0 / en niet öaer in.

Ick was eens geftreclt, gekuft

,

En ick fwom in volle luft

;

Want men boodtmyhooger gunft,

(Al met woorden nae de kunft)

Als 'er oyt een echte man
Van fijn wijfgeworden kan.

Maer hoort vorder , foetejeught,

Dit en was maer korte vreught -,

Want als 't geit was uyt-geteert

,

En mijn renten op-gefmeert

,

Qiiam 'er llracx een hart befluyt

,

Want ick moeft ten huyfen uyt

,

En een ander quam te roer

,

Dien gingtjuy ft als ick 'er voer

:

Daer dwaeld' ick doen achter ftract

Sondcrgelr, enfonderraet

,

En my bleefter wereltniet

Als een innigh ziel-verdriet >

En daer toe een vunftigh lijf,

Voor fijnjaren ftram en ftijf.

Vrienden, wat ick bidden mach

,

Wort doch wijs uyt mijn beklagh

,

Let niet op de geyle luft j

Want haer vier is haeft gebluft :

Maerdencktom het ongeval

Dat vry langer dueren lal.

Frans. One deputain loyale amie.

Ital. Amtrdi putana, e 'vin di Fiafcho

,

Lamathta è huono e Liferaguapo.

Gitioco, domia, e 'viiio,co>i/}i>/ia Vhunno ridendo.

Frans. Le jen, lafevtme Ó" 'uiiifrumt ,

Font lhomme po'jre tont en ri.vi:.

Z..!.'. Adamorfcliceraro felicc fine.

Ital. Cnez.zedi eane, cortejiédi piitnne,

Itr^::: d' hoj}':, non piio far, the non t: colli.

NcJcrI. DanboijcIm/|)onDcn;'mb:outecii

'

"Oaoï ecu gnmchcc/Dniifcn't roiitocii.

Ocluch baiibjoutocn tp ramp in De bciir^'.

Frans. Awour dtpiitamt& f's de chien

,

Tont n'en vaut rien, qui ne dit, Tim
LapHtain fe laiffefltfcbir par dons ir prejcm ; mn

parlarmes.

Ileft biendigne degejïrfur lapadie »

a«i le/Tenipadlarde &p'ttain badle.

L'imourdesputamseftim rafiiv, ifiii efiorcht Li peau :

ir un ven'm , qui empoifiime leceur , irf/titftrdre

l'ame.

Ital. Dojma e vino, hanno veneno ,

Donna ridenteinganna ogni gente.

Nedcrl. 't J>ijcl ban töjugac/al laccfteiibc bptïcr.

Turcx. Giutcl auureth hen icharap tatlu agudur.

ideft:

Lat. romiofa niulicr& vinum,clu!ci3 fiint vcncna.

NeJerl. <:-ciifcï)ooneb20u/ cnfoetctoijn/

"^k !jjn bol tjcpmelifh fenijn.

Ital. Jtynor di ptttmia e comme dfiiogo dcllapagUa;
che tojlts'accende, etoflo ftfpegne.

Dto miguardida hofte nuovo, e daputana vecchia.

Nedcrl . «Jen oiiüe Ijoer/ ten nicutoen tocert /
31>ic fnijöcn meer al.accnia[j ftocert.

hal. Chi depagliafuoco fa

,

S'empic difumo, e altra «en ha.
Frans. L'homme eji Iefeu , lafemme reJloupe,k du-

l>!f quifoufie.

Ncderl. ïDccI foechen gocöc nacïjtcn/ enhcrfitfcn

gocDcöagen.

't 'J?' beter bpcenüoo^ man/ al^ Dncnibjicntitï

Itchlmjftcsiijn.

?iVT)ii ftiS-iió'tpui.

PhiloJlr.Epift. 34. ideft:

Adultcr 5 etfi peruiadeat , periciilofum fiimptiim ft-

cit : & mocroris plenum ü non impctrct. Fcikitati

cnim lex minatur ; mocroris autcm merccs cft

amor.

Orvenus.

Eft amor in nobis, in lignis ut furit ignis,

Ignis uti lignum, nos levis urit amor

;

Ligna fcd m'cinercs vanefcunt, ignes in auras -,

Nos cinis, & noftcr nil nifi fumus amor.

Mulicr



rvan aejelye ontjuieme,

Mulierrmcverecundiajampasfinelumine.

5S

m ö«ftm öocr em fcïjoon öeficljt /^

't3ll0 fcuïantccmcfonDccïicöt.

'T TRaeght yemant wat ik draeg,en wat 'et is te feggen ?

V Hoort toe, ik neem'et aé met woordé uyt te leggen ;

lek gae dochaltijt rondt,oock daer een ander fwijght.

En daer een flechte duyfbefchaemde wangen knjght,

lek draegh een aerdigh tiiygh, dat konftigh is gedreven

,

Dat fchoonis op-gedaen en wonder net gewreven

,

lek draegh een noodigh ftuckjdat aen een ruftigman

,

Oock midden inder nacht , ten diendewefen kan

:

lek draegh een fchoon kleynoot , dat yder fou behngen

Als fy het befte deel daer mede binnen fagen -,

Maer dat en is 'er niet , en even fonder dat

Soo is 'et maer een romp , een hol en ydel vat

:

Maer waerom dus bedeckt ? ick kan wel anders fpreken ,

lek hebbe monts genoegh , ick hebbe wifle ftreken ,

Ick heb een gladde tongh (wie dat 'et oock verveeltO

Welvrienden.'t geen ik draeg, dat is raijneygê beelt

,

Ickheb een bly gelaet , ick hebbe roode wangen

,

lekhebbe geeftigh hayr dat menfchcn weet te vangen

,

Ick ben in foeten praet , in vley s , injeughdigh bloet

,

Al w at een aerdigh dier ofis ofwefen moet

:

Ick ben een fchoone vrou.doch aen geen man gebonden,

Ick waer een friffche maegt,en waer ik niet gefchonden,

Ick ben ; maer , hola wat : ick ben gelijck ghy fier

,

Ick bid u (wie ghy zijt) en vraeghtmy vorder met.

Maer denkt gy met te min,wat mag haer doch ontbreké?

De fchaemte , lieve vrient , die is van my geweken

,

Dat fchoon, dat helder Hcht, die onbevleckte glans

,

De hiyfler van dejeught, de vreughdb van de mans

:

De fchaemte, lieve vrient, die heb ick eens verloren

,

En die heeft even my voor eeuwigh afgefworen

:

N u ben ick niet met aU want fonder eerbacr root

Soo isdefchoónheyt vuy),füo is het leven doot.

Frans. 'U' Emfnequiperdlahnte,
^

Eftfms efiimeé' conté.

NamegoillamperiifTeduco, cui quidem periit pu-

dor. Plaut.

. Sine verecundianilredum efle poteft,nihil honeftum.

Cicero.

Cuftos omnium virtutum verecundia. Idem.

Nederi. iBact gccn fföacmte 10/ Daer i0 secn ccr.

Ital. BelUmviJia^dentromfl*.

Mulieres quasefleverecundas animadvertunthomi-

nes , intuentes viciffim re\'ereri volunt. Xe?ioph. de infi,

Cynlib.%.

Spes eft falutis, ubi hominem objurgat pudor. F. Sy-

rm.

Diogenes videns adolefcentem pudore pertulum

,

Confide, inquit, fiU: hujufmodienimeftvirtutis co-

lor. La.ert. in vita ejus.

£ + Tan-



Livifiu « tr* iJiui' «-rC'Acn»

Tanqiiatn annulus in naribus Suis.

%\^ 0fpïeö?ontomrcï|ootic 3011 /

^ut Datjutofdmöp ren fbijn.

EY wat een felfaemdingiwatkoom ik hier te merken!

Ickfieeenvuylcfeugh, ickfieeenlcelick vereken,

lek fie een gortigh fwijn met ringen in den muyl

,

Daer mede wroet het beeft oock in het flimftc vuyl.

Voorwaer het edel gout dat is ter quader uren

,

Met onrecht, quaet beleyt, mctongefoute kuren

De feugetoegefchickt, en aen het fwijn befteet

,

Een beeft dat enckel dreck en vuy Ie modder eet.

Gewis het fchoonjuNveel dat mochte beter eieren

Den vinger of het oir van onfe jonge dieren

,

Ofvan een heve bruy t, om met te beter glans

Te dragen in de fecft haer groenen maeghde-krans.

Maer hola, gladde tong, wat hebje daer gcfproken ?

Wat is u voor een woort daer uy t den mont gebroken?

Met vonnis dat ghy geeftjeii hier als fekcr ftelt

,

Dat racckt my eVen felfs, als tegen my gevelt

;

lek ben (als ick het ftuck, gelijck het is gelegen

,

Wil met een ftillen geeft wat naerder overwegen)

Ick ben de vuyle leugh, die in den modder wroet

,

Die in den mishoop woont, en alle grouwel doet;

Ick ben dit leel ick fwijn, dat met de fchoonfte ringen

Is bclïgh even ftacgh ontrent de vuy Ifte dingen

:

Ick ben dit onguer beeft, dat noch het edel goudt

,

Noch hellen diamant in acht ofweerden houdt.

Ick v/as eenjonge fpruyt, ick quam daerhenen treden

,

Frisgeeftigh, aengenaem, en met gefonde leden,

Ick had een wacker oogh,ick had een roodcn mont

,

Ick hadde niet een lidt dat my niet wel en ftont

:

Ick was een lieve maègt, van yder een gcpreftn

,

Hoe wel had ick en vrouw en moeder konnen wefen I

Hoe wel had ick gedient ontrent het echte bedt

!

N u ben ick maer een floor, een llons , een rechte flet j

Een grouwel in de ftadt. Ick hebbe flimme gaftcn

De bórften mijnerjeught oneerlick laten taften

:

Och had ick die befteet ontrenteen aerdigh kint

,

Soo waer ick heden noch van alle man bemint >

N u ben ick maer een fpot van alle vuyle boeven

,

Die my tot aen de ziel nu menighmael bedroeven.

Maer ach! dat heeft 'et wech. Eylacs! verloren eer

Die is, die blijftmen quijt, en dat voor nimmermeer.

Nu, i\Iacgden,hoort eé woort; ik moet dejeugt vermané

Metdruck,met herten-leet,met uytgeftorte tranen

,

Tcreerenvandctrou. Och weeftmy noytfoogcck

Het gout van uwcjcught te leggen in den dreck.

i.ï.'. "C Orm.1 nil jiiv.it,fi mentis dote privaris bonï.
* Morum honcltamentis omes gratiam (.\c

coiporis.

Forma cui modcfta mens cft adCta , acccptifTi-

ma.

Trans. PHtain fait comme la comcHli >

Pliii ellefc la-je,plus noire ejl die.

Beautéfnns bonte ne vaut ricn.

Beauté lans hont( eft comme Ie viu cfvanté

Ital. Saviezza di pover hiiomo ,

BHlezzadiputtaua,

Eforza difachin

,

Non val' titi bagatitt.

Frans. Lafirce deporte-fa'ix ,

De povre Ie con/eil

,

Et deputain la beauté

,

Ont peud'ntilité.

Ncdcrl. 5r>ttoijsï)Cïit bon een boer/

<r>c fchboniicpt b.iii ccn |)0ft /

«rn fart:c-D?iiiicr? hracï)t/

<J?n ;ijii nict'bccl gedekt.
GriccX. n'« .;ij K«»®-, OTO» f;;:»; tSt rJiP:"'* ^^'^

Lat. Qi^m fuave forma pulchra in ingenio probo.

Moribus , & forma concili.incliis amor. Gvid.

Epifl.d.

Lat. Siinilis cU venufta meretricis forma friiflibus

in pra-cipitiis natis , quos cnrvi tantum & id genus .

obfcanï voliicres dep-Tlciintur. id cft ;

Nrdcrl. 5f>c frljocnljciiOt bnii rtnonrcrlirlibjoii*

iiicnffl) 15 acIijchfcljöoncliooniViniffitcn/ öiccr»

01-I13" cv criiljcogcrotfc cftc ffcnihlippc nctoaf;

fni ;ijii/ b.in De tedchc «icmanüc rmt cii Ijceft

olïï hiaf i'cii a\ röbcns" / en fooDaiiac «iiöcrc on-

QiicrcbOjjcl.^,

./ chst



A chat Iefcbeurbat on UgmU>,

^e ItatteW \^ttifnoepm Smit /
' V^o^i liegtrm0 op De nrtt^0elönilt/

ICk vondtleftcenenvrient, die in fijn groenejaren

Met ons wasuytgereyft , en overzee gevaren

:

Hy fcheen in geenen deel gelijck hy eertijts plagh

,

Nadienhy bijfter vreemt , en wonder deerlickfagh
j

Sijn hooft meeftfonderhair, fijn neufe was gefianckenj

Sijn lippen fonder verf, fijn hoUctanden ftoncken

,

Sijn handen blaeu gepleckt , fijn beenen fiDnder kuyt ^

En dan een leelick vocht quam hem ten oogen uy t.

lek ftont een wijlen keeck , eer ick begon tefpreken j

De man en fijn gclaet , was my geheel ontleken

:

Wel , feyd' ick op het left , hoe zijt ghy dus gefichent ?

Heb ick u niet weleer een anderman gekenc ?

Wacr is u wacker lij f? waer is u vrölick Ifeven ?

Waer is u fchoone blos , u rappe jeught gebleven ?

Waer is u geeftigh oogh , lbo hel gelijck een vier ?

Ach van dit al-te-maelen vind' ick niet een fier

!

Hy fl:onteen langen tijdt metneêr-geflagen hoofde

,

Geprickelt in den geell , gelijck ick doen geloofde

:

Ten lellen qiiam 'er uyt ? Ick bidde , vraeglir 'et niet

Wie my dejeught benam , of waerbetisgefchiet.

Al wat ick lijden moet dat fijn verdiende plagen

,

Een woort.en dat genoeg;waer toe naeu-keurig vragen ?

De kat die overal den rnUyl irt Heken wilt

,

Wort op het left betrapt , en op den neus geknilt.

Lai. T Ntemperans juventuseffcctum tradit corpus fe*

•* neftuti. Cicero de Senecfi.

Spaens. Vanfe los amores

Y quedam los dolores.

Nederl. JDjOC0Ö Öni0rt / Ö?OCgï| S«pï,

't <0afï-önp3 Öangt De !oopn:0 acïjtn: aeii.

^Dcljo^ bic gact foo ïang ter jaeöt /

Cot Datö? een0 berïiejt 5ijn öaeöt.

Ital. TAnto VA lagatta alcaccio , che -vi Ufcia Upelle.

TAnto va innanzi e dietro la volpe
,
che rimane alLiccio,

Nederl. S^emuggebliegötfoolang omöe ftcer0/ toÈ

batfe een0 ö^ft bleiigeïen fengt.
lAt. Voluptatumufuraemorbi.

Nederl. ^enfnoepenöcïtat/

IBojtHeötge'sjatV

25jtrise Donöen l^njgen öacftflige otrên»

Ital. Tantoya UgAtia al caccio , che vi Ufcia U z,4f»paeil

nafo.

iBijnenö?oub)en beröüjafen öe hjofe/ en öïe iymm
aen^aitgen bie lDO?öen \xMI en hri)gen motten en

luojmen ten ioojie/ én beröojren/benanöeren tot

een mereïieüjefe ejrempel. Syr^ch 15.2.

Monsfils jgarde enticre U vigeur de ton AXge , cf ne donne

pointtaforce auxejirangers. Syrach 2Ó. zj.

Ölt>enM.

Sampfonem rigidis fpoliavit crinibus uxor

,

Hoc noftromültse tempore funt Dalilas;

Dum



Dum plorat, vorar.

^emht tiat0 u lagen lept.

T Eft doen ickby mijn boeltjenquam,

•^En acht op haer gcdaenre nam

,

Soo vondt ick datfe treurjgh fagh

,

E n vry al anders alfle plagh j .

My docht wel dat haer >R.atontbrack

,

Dies was 't dat ick dus tot haer fprack :

Wel , lieffte kint , hoe dus ontftelt ?

Wat is 'et dat u finnen quelt ?

Ick fie wel aen u droefgelact

Als dat het u niet wel en gaet.

Sy fweegh daer op een langen tijt

,

Doch maecktc ftaegh een nieu gekrijt

;

En watick feyde , wat ick badt

,

Sy maeckte flechrs haer oogen nat

,

Soo dat ick ganfch bekommert ftont

,

En feyde met een droeve mont

:

Vriendinne , wat ick bidden mach

,

Ey laet eens afvan dit geklagh

;

En fegh ccn reyswat dat 'er fchort ?

En wacrom dat ghy tranen (lort ?

Op dat u vrient ten m inflen yet

Mach doen tot trooft van u verdriet-

Sy greep my daer op in den erm

;

En feyde meteen droefgekerm

:

Eylaes ! de gront van mijnen druck
Is vry een dccrlick ongeluck -,

Want , foo ick gifter treden ging

,

Verloor ick mijnen beften ring

,

Ick mifte van mijn flincker hant

Een tafel van een diamant

,

Een ftcen foo fchoon , foo groot , foo rijck

,

'k Eo weet niet ecnen fijns gelijck -,

En heden noch op defe vloer

Daer brack , eylaes ! ditaerdighfnoer

,

Soo dat de peerels al-tc-mael

Verftroyden langs de ruyme fael -,

En fchoon ick focht door al het ftof

,

Ick mis 'er acht ofnegen of.

Al fchoon , en uytter-maten ront

,

Het ftuck dat koftmy feven pont :

Ey fiet doch wat een droeve fpijt

!

Ick gae mijn befte dingen quijtj

En fchoon hetmy al feer verdriet

,

Hoe dat ick foeck , 'k en vindc niet.

Als fy dces klachten hadt gedacn

,

Sooging het huylen weder aen ;

Sy fchreyde tranen wonder groot

,

Die vielen ftaegh in haren fchoot.

Ick ftondt verfteltin defcn rou

,

Onfeker wat ickfeggen fou.

Dan , t'wijl ick lett'op haer getier.

Verneem ick daer eenjuwelier,

Die , nae dat hy ons had gegroet

,

Verfcheyde kaflen open doet

,

En haelt 'er uyt een grooten fchat

,

En feyde ,joncker , koopt doch wat;

Want fiet ick breng hier aen den dagh
Al wateenjufvrou dieneq magh.

Sy ( 't fcheen) ontfliepop defe ftem

En keerd' haer wacker tegen hem

,

En greep voor cerft een diamant

,

Wel vry de fchoonfte diefe vant :

En feyd', Hier waer ick nu gedient

,

Had ick maer eenen milden vrient,

Maer eenen die wat koopen wou

,

Dat waere trooft voor mijnen rou

;

En daer op gaffe my een foen

,

Dat was gt'icyr , ghy moet et doen.



lek j drocvighom haer treurigh fien

,

Begon de kramer geit te bién

,

Eneerickwifthoedat'etging

Soo was ick koopcr van den ring.

Wat meer ? gefellen , tot befluyt ?

Ick fchudde daermijn beursjen uyt

;

En hier voorhad ick anders niet.

Als dat noch heden mijn verdriet

:

Oock foo verftondt ick naderhant

Dat even die geflepe quant

,

Die my verkocht dat moye goet

,

Was van Me-jufvrous naefte bloet

,

Door haer voorfekerop-gemaeckt

,

En foo daer in het fpel geraeckt >

In voegen dat my feker docht
Ickhad haereygen ring gekocht.

Wel aen , voor my ick heb geleert

Terwijl ick met haer heb verkeert

,

Datjuyft wanneer een hoere fchreyt
Sy dan haer flimfte lagen leyt

:

Maer ofze krijt , of datze lacht

,

Sietdat ghy 't beyde niet en acht

}

Want ofze lacht, ofdatze weent >

't Is veeltijts beyde niet gemeent.

^ Um bene vitaris ; tarnen auferet. invenit artem
^^ Fsmina, qua cupidi carpat amantis opes.

Inftitor ad dominam veniet difcinftus emacem ?

Expediet merces teque fedente fuas.

Qiiasilla, infpicias, fapereut videare, rogabit.

Ofcula deinde dabit, deinde rogabit, emas.

Hoc fore contenram multos jurabitm annos.

Nunc opus efleilbi, nunc bene, dieet, emi.

Si nonefledomi, quosdes, caufaberenummosj
Littera pofcetur, nee didicifle juvat.

Quid quafi natali cüm pofcit munera Hbo

,

Et quoties opus eft, nafcitur illa fibi ?

Quid cimi raendaci damno mo^ftiflima plorat

,

Elapfufque cava fingitur au re lapis ?

Multa rogant reddenda dari, data reddere nolunt.

Perdis : 6r in damno gratia nulla tuo eft.

Non mibi, facrilegas meretricuni ut perfequar artes

,

Cum rotidem linguis,fintlatis ora decem. Oyid. i.Art.

Hoogd. ^n ber fywtm i\imtin /

-OuiKH tpincfen'/

5Bc!^&cnrcïiien/

93ttt» terfiMmcr fcljirereti /

^plficftnicmatutVhrcn.

Nederl. jDan ïacföeiiDe fcöoutm / tn fcöjcpenöè

<Bt[ ïatc nifmant ficöUfröcercnv
Frans. Nides larmes deputain , -nidcsbrAvades derufien.

Semper ab infidiis Cynthia fiere folet. Propert. 3 .£/.«//i

Frans. Femme rtt qumdelkpeut-, érpleure qnand elle vcuf.

Nederl. %\^ ttxi ^oHt öpgint tt ftttojrm/ De Oangcte

ÖifTfn / een öocre tt it^M^n / b eecfïe toil ïJijtm/

öc tiuecöc toiï ftcften/ be DrrDe öeö?if0cn.

^t b?outöi'n öaböcn mtiit^ ti?ictia*lfp tranen t

UanSrft <Dn0ci>ult/ rn ^eD^oglj»

I3?ient/ ïct^a: op , men ijmt 'er norf)»

W^
Comme foijekt quije

Aer henenJong-gefel,waerom foo fnel getreden

,

Wat loopt u vluchtig peert met fo geftrekte lede ?

Ey ftaet een weynigh llil , en ftremtu fnellen reys >

Ick weet ghy foeckt bejagh ten dienfte van het vleys

:

Ick weet dat feker wijf , van alle tucht gew eken

,

Ick weet dat feker wijf, door luftenaengefteken

,

U heeft een plaets genoemt , en even tijtgefet

Om u door enckel lift te krijgen in het net.

Ghydoetgelijckdevinck,die met een groot verlangen

Komt vallen uyt de lucht om haer te laten vangen

:

Ghy doet gelijck een mees , die geeft haer in den flagh

Soo veyligh alsze kan , foo veerdigh alsze magh.

Ey denckt , ó lieve , denckt dat uwe iinnen dolen

,

Ghy mift den rechten wegh , en treet op heete kolen

:

Ghy fnelt u tot 'et graf: ick fcgh 'et anderwerf,

Ghy fpoet u tot de doot , en rent in u bederf.

TP\ // Swne-bceldt is ontleent uyt het\iicapittel van de

--^ Spreucktn Salomo?ts, alivacr de divafejongeling van de

liftiie zrouTve over-redct ende ycrlcyt zijnde , haer Tfertge-

jiyt te volgen , als een offe ter flacht-bancke , ende als een

Vogel die ten ftricke hem fnellet : ende en ivect met dat ''et

hem het levengeit. De lefer dangelievefichy in plaetfe van
ee7ipUtc die hier nagelaten is ^ by tnheeldinge voor te (lellen

ten flagh-, daermen tn den herfjl medeplagh te vincken , aen

een boom hangende , en in defelve een lock-meefe^ mitsga-

ders een vogeldie van boven afplotfelijckfich daer ingeeft:

en in het verfchiet eenjongeling , diefneltepeerde radende,

ga^tyinden eens andermans echtevroulve,ergensin'tgroen

tinder een boomfittende , die hem tijdt enplaetfe befchcyden

he-jft : en lefe voorts tot breeder uytleggmge van defen het

Jevcnde capittal van de By-fpreucken Salornons,

hafte Ws Icst'acqs,

Hoe lichte kan de meyt den loofen handel klappen

,

Hoe lichte kan de man u op de dact betrappen ?

Hoe lichte kan een vrient ontdecken u bedrijf,

Enfeggenaende manderanckenvanhet wijf.

Hoe wel kan Godes hant , doorveelderhande plageni
U rucken uyt 'er tijdt . en van der aerden jagen -,

Ofmet een lanckfaem vier , dat in de beenen fit

,

Verteeren al u lijf , en meeft het dertellidt

:

Hoe hchte kan het wijf, door onverladight mallen >

Eens op een ander pol haer oogen laten vallen

:

Hoe lichte kan een boef, betoovertvanhetwijf,
tens op een ftille nachtu brengen om het lijf.

Maer wat ick feggen mach ; mijn reden is verloren

,

Hy fteekthet moedigh peertnoch echter met de fporeiii

Ach wat is van het vlees Ivermaent het uren lang,

Het gaet noch evenwel , het gaet fijn oude gang.

Prov.5'. i3,&feqq.
Lafemmefolie ejl bruante , elle s'afs'ted k l'huys defa maifott

pour appcller lespajfans , difant , Les eaux defrobe'esfont

douces
, érpainpru en cachette efi plaifant : ér Une co~

gnotjlpotnt que lafont les trejpajjes^ ér que ceux qtt^lle *

conyiésfont aufinfonds dufePulcre.

Quafi bos ductus ad vidimam, quafi agnus lafciviens,&
quafi avis ad laqueum. Prov. 7.22,23.

Vide Plautum in Afinaria A6t. i. Sc. 3, ubi verbis lenx
egregiè hoc explicat.

Idem Mart. Delriopart. z.fol. 1*^2. Adag. Sacrorvuii-

OvKi<^ f^ot^hf^^f^a nf/,toüTipcv
•

Qou/cira ^piqiv öóvtiv. idcft:

Non eft adultero uUa res pretiofior

j

Nam morte conftat.

Art?or



Arhorfccto non divienemai verde ,

Cofifa donna chifito tem^opcrdc.

Di oude

-vryjitr

Jtreick:.

öBcn'óoom / of b?p|ïct / tm$ \sttmi /

<Bn imjöiiian:na0«nieii0ljDi0ööout

T Ck was een jonge ftam van yder een geprefen

,

•^ En meteen fchoon gewaey töt in de lucht gerefcn

,

lek was een rancke fpruyt.een gaef, een keeftig hout.

Het groende van de lacn.het (choonfie van het wout:
lek was een bofch alleen, dacr al de vogels quamen

,

En ganfche dagen lang haer foete vreughde namen

,

Daer menighjongh-gefel, en menigh harder fat

,

Die flcchts maer om de lucht van mijne tacken badt:

Al wat "er geeftigh fongh dat wou iljn eerfte nellen

,

Tereeren mijner jeught, in defe tacken vellen

:

Maer ick was toen te trots, en daerom wild' ick niet;

Nuftae ick hier alleen, gclijckeeneenfaem riet:

JSÏu is mijn jeught gcgaen, mijn bloeyfel af- gefcgen

,

Mijn groen dient maer alleen tot llroyfel op de wegen:
Al wat noch om my fwiert en is geen jeughdigh blat

,

Maernietals vuylemofch, of, ick en weet niet wat.

Ick vinde met verdriet, ick vinde dat 'er uylen

,

Enravensvandernachtin mijne tacken fchuylen

:

Ick vinde met verdriet datjae de vleder-muys

Maeckt in mijnholle ftam haer ongeluckigh huys.

Dies roep ick overluyt tot allejonge boomen
Die fris en luftigh ftaen ontrent de verffche ftroomen

:

En weeft niet al te trots, ó dochters van het wout j

Wat hedenjeughdigh is dat wort ten leften out

,

Dat wort, eylacen ! kael, en al de groene tacken

Die komen , fonder loofdie komen ncderfackcn

,

En fiet wien eens de tijdt haerjeught en groente nam,

Die blijft dan naderhant die blijft een dorre ftam.

Gelooft 'et , fierejeught , en leert 'et overleggen

,

't Is kunft het gunftigh Jae in rijts te konnen feggen

:

Want die haer kans verkijckt,behout maer enkel fpijt;

Wel aen dan, let 'er op, en dientu van den tijt.

Engels. TT Ee that wil not wenh hee may

,

•*- -*• When hee will' s'halhave nay.

Ncderl. 't 3[ö ftunfï in ttjt^wMmx.
<D2ijptaï0'tt!jti0.

Frans. Tel refnfe qut apres mufe.

De l'eau qut efipaffcle molin ne nioullpliu.

J^i neprend qu.tndtlpeut^

Ilnattraquandil'veut.

ShtAtidle bien vicnt^ on Ie doitprendre.

Ital. ,^Ando s'ha.il'jents infoppa. , bifognaftfer futyigare.

SpAens. Quando el hierro efta enccndido

,

Entonceshadcferbatido. ideft:

Frans, llfjut Lu re lefertandis qutlefi ch/tud.

Lat. Frontecapillata,pofteftoccafiocalva. Cato.

Rerum occafiones tarditatem & ignaviam noftram non

exfpeftant.

Ncderl. ïDietQtitDftft/ fntijbtraetgïcpfn/

ïjjn fijn icbni nietbcöpm.
<Darpt aioincn u tscn ïcpcI hxtt ,

<Dfn'aöttljant rn ïirböÖK ««t-
<Dif n\tiM D?ofölj 0fncr0lj ftomt/ ïmwt \)(e:ii}t^ te

Uitt

sBk bü'^atpt fi)n oc!jtfnt-tocrcït /

23ffrijctfn i0 fijn öa0rj-tofrfi^.

Ital- Abcfifarenondardimora,

Percheprejlopaffa Phora.

Frans. Le tempsJe ch.tn^e en peu d^heure

;

Til rit le matia qm kfoirplurc.

NcdcrlJ



vcïouac vryjters. öt

Propert.z.lZ.

Sspe Cupido

Huk malus elTe ibkt , cui bonus ante fuit.

Idem 2. 8.

Oninia vertuntur , certè vertuntur amores. •

'spiens. Si te dieren Ia vaquilla

,

A cude con la foguilla. id ejl

:

Frans. St on te dotmcU vachate

,

Accöurs avecU cordelette,

Ital. BtfotnAp'tiltAr Ie -venture , tjaando iddio Ie mundit.

Frans. Mnrmitequi long temps boult ,perd/afaveur.

Hoogd. ^01 <^cti3an/ vn'cnad) ktracfjt /

Frans. Apres domage chacun ejl fage.

LAt. Eventus C ultorum magifter.

Maloaccepto ftultusfapit.

Frans. Arrogance (jr hautAinetc

Tient efcorte k la. beauté'.

Ovid. I Fafl.

Faftus ineft pulchris, fequiturque fuperbiaformam.
Idem de Narei([o, 5 Metam

.

Mukiillumjuvenes, multoe petierepuellx:

Sed fuit in teneratam dura fuperbia forma;

NulliülumjuveneS; nuüce tetigere puellx.

Horat. Epod. 1 f.

Eheu tranflatos alió moerebis amores j

Aftegoviciilim rifero.

Ttbull.i,Ele^.S.

At te poena manet, nifi definis efle fupcrba.

Quam cupies rotis hunc revocarediem

!

Propert. 4, Eleg. uit.

Difcite venturam jam nunc fentire feneftara.

Et j Eleg. uit.

Eventum forma; difce timere tuae.

<ï^fn <^xm\t^ f>fö?t|öfr ffpïJt toeï op öffc

Who harh a daughtcr but twenty ycers oldc, wal may
hee beftow herupon berbettei': if 2.5-3 upcn her equall:

if above z
> j then upon whofoever lift tot have her. An

hoc cum nofirismonbm conveniaty LeBor videat :

jVie een dochter hceftvan tlfintighjicr , kanfebejledcn

met haer beter: die der eeneheeft van x'^j irr^ methacrs

gclijcke : die 'er eenc heeft daer boven , met degene diefe

ecrfi yerfoeckt. Datt dejaren yan dochters uyt te houive-

Ujckcn, Tvorden nae de ycrfcheydenthcydt yand: plaetfen,

landen, en naturen verfchcydcntltck aerckent : als met vêlle

lede?i-t-ert verhandelt hy And. Tiraquell. 1. connubial. 6.

num. 36.Scfeqq.

Q^odConftantinusCxfardeuvisfervandis,idforte

depucllis&virginibusmaritand:s nonineptèquisdixe-

rit. Oportet , inquit , in vigorc exijientes u"vas refeeare^ é"

nequecrudiorcs , nee^ue vtgorem pratergrcffas. lib.4. cap.

i4.deAgricult.

Hetfelve dat de Keyfer Conftantintis gefcyt heeft , "van

den tijt "Wanneer de druyven tèfnijden z,ijn , dicmen beTna'

renlvilt , foude mijfchien niet onbeqnameltckgepaft kontten

Iverden op dochters dicmen befieden Tvtlt : Soodanige druy-

ven {feyt hyjzi]n te fnijden in de rechte kracht van haren

wafdom, niet te groen, en niet te rijp. Siet hier van bree^

der in het vierde boeck, hit 1 4, capittef by den fehen Kcyfer

ya» den Lant-bougefchreven.
'

Aufon. Epig.l'X,.

Ad Gallam, puellamyamfenefcentem.

Sprcvifti, obrepfitnonintelleötafeneftus, .

Nee revoc:irepotes;quiperiere dies.

Nunc piget , & quereris quod non aut ifta voluntas

Tune fuit, aut non eft nunc ea forma tibi.

Hercules Stroza in Epigram, de Gargtliana:

Tejuvenes.te odere fenes ; defertaque langues

,

QiKE fueras procerum publica cura prius.



6z Lichte 'verganckelkkhep 'van/choonheyt,

Ognifioredfinpcrde Vadore.

De >ude

rrouwe

jprceeL'.

jU>opt ra0ö ntenfcö foo fcöoonen roo0 /

"P
N wilt , ójonge maeght , geen finnen immer fetten

*-^ Noch op het vroegh gewas van teere violetten

,

Noch cp het purper-root dat tl) r eraerdengroeyt.

Noch op het aerdigh wit dat aen de f heyden bloeyt.

De bloemen , weerde kint , en al de Tchoone rofen
Die hierin defen hof, die op de velden blofen,

Zijn al van wecckeflof , zijn al vanteeren aert

,

S y gaen , eylacs 1 te niet , hoe v/el men die bewaert

:

Een mift , ecnkley ne vorft , een rijp , een kouden regen
3

Het minfte dat 'er ruyft , is al de bloemen tegen

;

lae , foo de klare fonmaer eens re vinnigh fchijnt

,

Men fiet van ftonden aen dat hare glans verdwijnt.

Macr neemt dat eenigh menfch het onweer kan beletten,

Met fchutfels over al ontrent het kruyt te fetten

,

Noch wort 'et evenwel verwonnen van den tijt,

Als is 'et iemant leet , al is 'et iemant fpijt.

Siet, vryftcrsaltemaeljfiet allejongevrouwen

,

Siet wat 'erop dejeught , of ichoonheytiste bouwen >

De glans van u geficht , de blos van uwen mont,

Vergaet , verflenft , verdwijnt , en al in korten ftont.

<Dpbcn frtbfnfm.

f~^ Hyzijtte trots.ófchooneblom,
^-^ Macr.lieve/eg my eens waerom?
Segh waerom ghy foo hoogen moedt
In uwen teeren boefem voedt ?

Is 't om ufchoonheyt, aerdigh kint?

Maer die en is macr enckel wint-

Siet defe roos , die ick u toon

,

Die was noch heden wonder fchoon

,

Die was noch heden wonder fris

Gelijck ujcughdighruylkenis:

En fiet ! in foo een korren rijt

Is fy haer aerdigh blosjen quijt.

Eylaes I haer glans dieisgedaen

;

Ach! fchoonheyt is maer enkel waen.

Gelooft 'et vry, ó weerde maeght,
Hoe feer ghy deesofdie behaeghc

,

Hoejeughdig u het wefcn fiaet

,

Hoe wacker u gefichtegaet

,

Hoe luftigh uwe flemme klingt,

Hoegceftigh ghy een deuntjen fingt

,

Hoe aerdigh u dit hairtje krult;

Ghy fult , o lieve kint , ghy fult

,

Ghy fult , en al in korren tijt

,

N iet zijn gelijck ghy heden zijt

:

Ghy fult baeft zijn gelijck een roos

Iet j ick en weet niet wat , dat kan ujonckheyt quellen

,

Dat kan u foet gelaet in vreemde bochten ftellen

,

Dat kan in korten tijdt vcrflinden uwejeught,

Hoe feer ghy even-fl:aegh daer achtop nemen meugt.
Wat is van fchoone verf ? van alle moye dingen ?

De tijdt kan alle vlees en alle fchepfels dwingen >

Daer is een ftil verderfdat ons in ydcr lit

,

Dat in het middel-punt van al de werelt fit

,

Dat eet geduerigh in , dat bijt door alle banden

,

Dat knaeght ( men weet niet hoe) en al met ftage tanden

;

Sluyt V ry u befte kleet , des efter niet te niin

,

Daer waft een vuyl gebroet , daer komen motten in.

U fchoonheyt,jonge maegf,hoegy die foeckt te decken,

Verandert evenwel door onverwachte vlecken

:

Bewaertfe foo ghy wilt , ach : naer een korten tijt

Ghy blijft niet dieje waert . ghy waert niet dieje zijt.

Ghy dan , foeckt beter glans , die tijt en oude dagen
Gecnhinderkonnendocn, ofweghen konnen dragen.

Vraeght iemant wat het zy. wel hoort 'et foetejeught.

Het is een reyne ziel , wiens luft is in de deught.

Die op een koude nacht vervroos -,

Ofdie , nae datfe was gepluckt

,

Met rouwe vingers wort gedruckt

:

Ghy fult haeft wcfen mijns gelijck

,

Dat isgefeyt , een levcndt lijck.

Ghydaerom fteltutoe-verlaet

Noy t op iet dat foo haeft vergaet

:

Maer kieft tot u vermaken , kicft

Dat met geen winter afen vrieft,

Dat met den loop van langen tijt

,

Dat met geenoutheytafen flijt

;

Betracht een ftil en reyn gemcet
,"

Dat is een fchoon , en duerfaem goet.

Ofid.



Cvid. J Art.

TSJ Ec , qu« prartcriit , rurfum revocabitur un-

Nec quï priteriithora,redirepotett.

Uccndumelt srate; citopedelabitura:tas.

Ntc bona tam feqiiitur, quam bona prima fuit.

Hos ego, qui canent frutices, violaria vidi

:

" Hac mini de fpina grata corona data c(t.

Tempus crit.quotu, qua;nunccxcludi$amantes,

Fri?idadefcrtanodejacebis anus.

Quam citó ( me miferum ! ) laxantur corpora ru-

Et pent in nitido qui fuit ore color,

Quafquc fuilTe tibi canas a virgine juras

,

Sparguntur fubitó per caput omne coma:

!

Anguibuscxuiturtenuicumpellevetullas,

Nee taciunt cervos cornua jafta fenes.

Vellra line auxilio iugmntbona. carpite florem ,

Qui nifi carptuï ent, turpiteriple cadet.

Idan Trifi. lib. J. £%• 7

.

Ifta deccns facies longis vitiabirur annis

,

Ruf.aqucinantiquafronte fenilis erit:

Injicietquemanum formaedamnofa feneftus,

Quac llrcpitum paffLi non facientc venit :

Cumque aliquis dieet, Fuit hsc formodi; dolebis ,

Et fpeculum mendax efle querere tuum.

Horat. 1. Oi. II.

fugit retro

Levisjuventus , & decor, arida

Pellente lafcivos amores

Canitie, facilcmque fomnum.

Non fempsridem floribuseft honor

Vernis, neque unoluna rubensnitet

Vultu.

Anders, tcnfdven eynde :

LEft was ick in een groote feeft

,

Daer fat ick met een bly de geeft

:

Want daer was fpys en drank bereyt

:

En al wat tot genuchte leyt

:

Ick fagh de vryfters nevens my

,

Lichte tierganckelickheyt ipanjchoonheyt.

Ick fagh 'er dertigh op een ry

,

Aljonck , en fchoon , en fris , ert net

,

Al wonder cierlick opgefet

:

My docht dat ick den ganfchen dagh

Geen mcnfchen , maer goddinnen

fagh,

En efter des al-niet-te-min

Sookreegh ick daer een droeven finj

Want t'wijle dees en gene fong

,

ü fmet de vryfters om me- fprong,

Soo quam my voor een fwaer ^epeys,

En dat vry meer als eene reys.

Men fegt , dat Xerxes, opeen dag,

Als hy fij n grooten leger fagh

,

Als hy fijn ruytersover-al

Sagh draven in het groene dal i

Stont treurigh midden ip het heir

,

En floegh iljn hooft en oogen neer

:

Men fagh genoegh aen fijn gebaer

Dat fijn gepeys was wonder iwaer.

Een van den Raet, een deftig man.

Die vraeght 'er hem de reden van

,

Die v raeght wat d at 'er is gebuer

t

Datfooeenmaghtigh Prince treurt

Daerhy geen man in 't leger fiet

Die hem niet lij fen leven biet.

De Koninck fprack : Ik fie de macht

Die niet als mijn bevel en wacht

:

Ick fie hier menigh dapper helt

Sich moedigh toonen m het velt

Ick fie het , en noch evenwel

<f3

Soo baert 'etmy een droefgequel

;

Want feg doch eens, na hondertjaer,

Waer falie fijn dees groote fchaer ?

Eylaes ! verftoven als een kaf

,

Eylaes ! verfchoven in het graf.

Dit fey de Vorft , en tot befluyt

Soo berftenhem de tranen uy t.

Ick was bedroeft in mijn gemoet

Genoeghfaem op dien eygen voet ,

Want tleetdatXerxesoverviel

Datperft oock op mijn droeve ziel,

Ick dacht : Befiet de fchoonejeught

,

Die al de wcrelt nu ^ erheught

,

Die ons, die alle man verblijf

,

Wat is die van een kleynen tijt

!

Eylaes ! in min als hondertjaer

Soo fal haer fang , haer geeftigh hair

,

Haer roode mont , haer bly gelaet

,

Niet wefen als het heden ftaet.

Hier met befloot ick defe feeft

,

En fiet! dit blijft my in den geeft

,

Dit maeckt my droefen ongefint

,

Waer ick een bly gefelfchap vint.

En fiet 1 'k en weet ons geenen raet

Voor dit foo algemeene quaet

,

Als dat men met fijn ganfche kracht

Na beter glans en fchoon heyt tracht,

Na fchoonheyt die noytleelick wert,

Dat is gefeyt, een fuyver hert

,

Een woonplaets van de ware deught >

Jaeght defe nae, ó reynejeught.

Hoogd. £)as5 <nt) a((cr frcub t|t (etb.

SicHw i^ fctu nart j wami jt« a(t ivir&f/

fonimvfttlKfic^.
Frans. Cequi e/i meur, paffe j Upoiiriture.

Ihi'yajt'belle face

§tue Ie tanps hie'i tojl n'ejface-

Le tempsje change enpeu iTheitre j

Tel rit le matin quilefoirpleure.

Ihi'y ajt belle rofe quinedevientgrate-ctd.

Ital. Non fa mat fi hclla fearpa , che non diventajfe

una hrttttH ciabatta,

Non èjï btion cavallo, che non divetiti una rozza.

Ogvi cofa alfuofn "vola.

Cgni cofii mortal temp' interrumpe-

jslederlt. i3>r[)Oonroot/6ar1lDoot.

^fl^oon Ijaii?' en tod cc fïngeii /

^i)nbcrganciiclichc Din0cn.

'>Dc nêtftc frijocn Dictoo^t fcii flof.

jüicmantm Ijccft \\tm fecr te rocmrn /

ai ftflct fijii l)ofbol ftl)oonc bloemen

;

iDant Dichtoil.o op een houöe nacljt

^00 toert 'et al te niet rjebzacljt.

^et bcllchcn is' toije / öct tocet toannecr [jet nm}jc=

len moet.

Lnt. Ert forma morbi ac temporis ludibrium.

Socratcm ftatuiH'e ajunt , pulchritudmem eflemo-

dici temporis tyrannidcm : Theophraftum , taci-

tam deceptionem : Theocritum, ebumeum detti-

mentum. Lnértitu in vita Arifl.

Mimnermns apudStob^:imScrm. 98.

n'u.üi;J^iixli<pl».u. &C.
Hoc eft, wterp. H. Grotio :

K ifoliis fimilesque verproducitamoenum j

Ciim (bl (e primiim candidusexeruit

,

Heu non manfuro gaudentes florc juventï

Ludimus, edocli nee bona, per Superos ,

Nee mala , circumftant geminsE , fera numina

:

Pnrcx :

Altera fen ïvi trifte fenilis onus

,

Altera fertmortem. nee durat longius artasj

Quam fol qui fubitis fpargit humum radiis.

At pol^quam rofei defluxit t emporis hora ,

Nilmagis optandum quara ci:ó poflTc mori. öcc.

SalhJf.Trigurt.

PrsEclara facies, m^gnjEdivitia:, ad hoc vis corporis,

& alia hujufmodroiTiniabrcvidilabuntur.

fiyg. J Georg.

OptimaquSEque diesmiferis mortalibusïvi

Prima fiigit. Uibeunt morbi, triftifque fenedus

:

Et labor, & durx rapit inclementia mortis.

77W.I.8.
At tu, dum primi floret tibi temporis a:tas ,

Utere ; nam tardo labitur illa pede.

SeJiCi-a Hippel. Aci. 1.

JEciK fruere ; mobili curfu fugit.

Ide7?iOnav.A^.i.——— Sola perpetuó manent

,

Subjefta nulli, mentis atque animi bona.

Florem decoris finguli carpunt dies.

luvenal. Sat. 9.

Feftinatenim decurrere velox

Flofculus, anguftï miferacque breviflima vitas

Portio. Dumbibimus,dumfert3, unguenta, puel-

las

Pofcimus, obrepit non intellefta feneftus.

Tibril. I . Eleg. 4.

At fi Mrdus eris.errabis; tranfietxtas.

Quam citó non fegnisftat remeatquc dies

!

Quam citó purpureos deperdit terra colores j

Quam citó tormofas popidus alta comas.

Quam jacet, infirmx vcncre ubi fata fenedï ,

Qui pnor Ela:o cft carcere mifllis equus ?

Vidi jam juvencm, premeret cum ferior stas j

Moerentem ftultos praEteriiflè dies.

Crudeles Divi. fcrpcns novus exuit annos :

Forma; non ullam fata dederc moram.
Apul. de Deo Socrat.

Fonnofuseft?ex(peftet paulum, & non erit.

Ronfard.

Sienfol eft quifefie enJa bellejeunefe

,

§luijl tojlJe derohbe, &fi tojl noiu 'delaife ;

La rofe a laparfiyi devient ungrateai ,

Et (out avec letempsparle temps eji vaincu.

Pfcau. loj.if, 16

Les jours de l'homme mortelfont commefoin , ilfleurit

(ommt Uifienr d'un champ. Car le vent ejlantpajfé

par dejfus , elk n'ejl plus , &fon lieu ne la recognoijl

plus.

Syrach. 7. 37.

§luoy quetu dis , ouque tu faces , qu'il tefoiiviene de

tafin, ir tu nepecherasfoint.

Et 10. IJ.

D'ou -vient que la arre ir lapoudre s'enorgaellit? vea

que quavdl'homme meurt , il devient l'heritage des

Jirpem, des l/e/les, ér des vers.

Graviflïmè apud SophoclemOedipus
concionatur :

ïl <pi>^T A'iyMt ttbÏ , fAS'"i 8 ^'fmi

©EoTs •" )^0c? 1 iii Kcfr%c>é!y mit.

Hoc ejf, 171terpre te H. Grotio

:

Solis tributum eft lUud, yEgide, Deis }

Nee fata mortis, nee f:ne£l:utem pati :

At alia cunda mifeet omnipotcns dies ;

Perit rigor telluris & vis corpotum.

Ovid. 1 Art.

Forma bonum fragile eft , quantumque accedit ad
annos

Fit minor, & (patio carpitur ip(a fuo.

Nee femper viola?, nee fcm.per lilia florent »

Et riget amifla fpina relifta rofi.

Ettibiiamvenient c.ani,formofe,eapilli

,

lom vcnient rugae, quï tibi corpus arent.

Idem de Medicamitii Faciei :

Certus amor morum eft .- formam populabitur ïtaSj

Et placitus rugis vultus aratiis erit.

Tempus erit, quo vos fpeculum vidifle pigebit.

Et veniet rugis altera caufa dolor.

Petroniiis :

Qupd folum forma? decus eft, cecidcre capilli,

Vernantefque comas triftisabegit hyems-

Nune unibra nudata fua, jam tempora marent

,

Areaque artritis * ridctadul^apilis.

O fallax natura Deüm,qu3B prima dedifti

jEtatis noftrï gaudia, prima rapis.

• yid. Scalig. aderfiu R. Titium lib. 3 , cap. 1 7.

F 2, Sineu



^4 Lichte "fierganckelickhcyt loanjchoonkyt.

Seneca Hippol. Act. 2

.

Anceps forma bonum mortalibus
3

Exiguidonum breve temporis

,

U t velox celeri pede labcris

!

Non fic prara novo vere dcccnria

yïftatis calidx difpoliar vapor
>

Srcvit folftitio cum mcdnis dies

,

Et noftem brevibus prarcipirat rotis l

Langucfcunt folio lüiapallido.

Et gratrc capiti deficiunt rofar :

Ut fulgorteneris quiradiatgenis

Alomento rapitur , nullaque non dies

Formofi fpoluim corporis abftulit.

Res eft forma fugax. Q_iiis fapiens bono
Confidat fragili ? Dum licet , uterc

Tempus fed tacitum fubruit , horaque
Semper prarterita deterior fubit.

idem Herc. Oet. Aci. 1.

Ut altafilvas forma vernantes alit

,

Quas nemore nudo primus inveftit tepor

;

Atcum folutosexpulit BoreasNotos

,

Et fxva totas bruma decufllt comas

,

Deforme folis adfpicis truncis nemus

:

Sic noftra longum forma percurrens iter

,

Deperditaliquidfemper , U fulget minus,

Malifqueminuseflrquidquidin nobis fuit

Olim petitum cecidit , Sc partu labat j

Materquemultumrapuitexillo mihi:

iEtas citato fenior eripuit gradu.

Propert. 2.28.

Nee forma seternum , au cuiquam eft fortuna perennis.

Nemejiim. Ecl. 4.

Non hoc femper cris , pcrdunt& gramina flores

,

Perditfpinarofas:necf.mperIiliacandent,

Neclongüm tcnetuva comas , nccpopulus umbras.
Donum forma breve eft , nee fe tibi commodat omnis.

rcoach, de Rem. utr.fortlib. i , VliI. 3.

Cunftis ex qualitatibus quarmorrali cum corpore fu-
giunt, niilla eft velocior quam forma. Qua: mox ut amce-
num flofculum oftendcnt, ipfosinteroculcs mirantium,
atquelaudantiumevanercir:brcvishuncpriiinapercuflc-

rit , levis hnnc aura decufTerit ; fubito vel mimicx manus
ungue decerpitur, vel prartcreuntis morbi calce deprimi-
tur. Dcnique gloriare

, & cxulta , ut libet, venit ecce ma-
gnis padibus

j qux te velotenui latentem dctcgat. Quan-
ti fit forma

, viv: hominis mors oftendit : ncc mors fola

,

fed fenectus,& paucorum fpacium annorum, imo vel
unius lucisrepentina febricula. Poftremo, ut nihil exter-
num incidat

, per {&{& ftando durandoque confumitur, hc
in nihilum redit : neque tantum gaudii veniens tulit.
quantum fugiensfcrt dolons. Hxc (ni fallorjexpertus
erat aliquando formofus ille Romanus princeps Domi-
tianus.quiamicofcnbens, Scias, inquit^necgratiusquic-
quam decore^nec breviusjquamvis^etiamfi durabile pcr-
petumque natura: donum effet, non intclligo quid tan-
topereexpetendumhabeat ifte non folidus,nec inipfo
bomine nifi fuperiicie tenus fulgens decor,multaque fee-
da contegens ,&: horrenda : leviiTimique cutis obtentu

,

fenfibusblandiens & illudens. Veris igitur acmanfuris
bonis dekaan convenitj non falfis, atque labentibus.

Unde fuperbit homo , cujus conceptio culpa

,

Nafci pcena , labor vira , nccefle mori ?

La conclujionfoitU mefmedes Proverhes de Salomon 3 1. 50.
Lagrace trompe , ^ Ia beautés'

efvaneuit j mats lafemme
e[ui craint l' Eternel, cefcra cellet^mferaloiiée.

AEN
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A E N D E

SPREUCK-LIEVENDE LESERS.
^^5=iji^ Y is (weerde Landts-lieden ) door het verhandelen van het voorigh werck

•^ ^ ^^ binnen gekomen , dat men fpreucken en fpreeck-woorden wel in beter

geftalte , en tot meerder vrucht van den Lefer te voorfchijn foude konnen
doen komen, als weivoor defenisgefchiet, indien men (lechts wat meer

tijdts en opmerckinge daer ontrent gefint w^are te beftedcn ; want in plaetle

dat eenige ( die voor defen met dingen van dusdanige ftofFe befich zijn ge-

weeft ) hare fpreucken en fpreeck-woorden op 't papier hebben gebracht y

even gelijck de felve hen voor quamen , dat is , fonder eenigh onderfcheyt

,

ordre ofte tTamen-voeginge daer in te gebruycken^ Soo hebick geoordeeltdatmenuyt ver-

fcheyde fpreucken en fpreeck-woorden te famen gevoeght , wel een geduerige en vervolgende

reden op verfcheyde gelegentheden paffende , foude konnen uytbrcngen ; niet anders dan ge-

lijck de tapijt-werckers uytveelderhande koleurenvan fajet ofte zijde eerft een beelt, enuyt

de t'lamen-voeginge van verfcheyde beelden een geheel ftuck tapijts gewoon zijn te maecken.

Dithebbeick, by maniere van*preuvc , eens goetgevondenin^t werck te ftellcn ,fonderlinge

in de byvoeghfelen van dit werck , ten eynde onfe Lefers des tebeter het gebruyck van fooda-

nige fpreucken hier uyt fouden mogen op-nemen: indien dit ons proef-ftuck foo volkomen
niet en is als het miffchien door meerder tijt-beftedinge wel hadde konnenwefen^mijn exempel
(foo niet mijn werck) fal iemant anders genegentheyt en gelegentheydt mogen geven , om yet

fulcks beter en behendelicker te doen , als hier is gefchiet. Ghy ondertuffchen (gunftige Vrien-

den) ontfanght en gebruyckt defen onfenarbeyt, ter tijten wijle toe dat uiemandt anders iet

beters van defe ftoffe ter handt fal hebben gedaen. Wy volgen in dit, alsmedeinvoorgaende

wercken,d'ordreenloop van^'s menfchen leven , beginnende hier met de kintsheyt en d'onder-

wijfmge van de felve, om te eyndigen met den ouderdom en het eynde van dien namentlick de

doodt. Meer niet,voor defen tijdt, Lefer, als alleen dit

,

Wilje 'voordeel?

Leefi met oordcel.

KINDER-OPVOEDING E,

Aengewefen door

SIN-SPREUCKEN en SPREECK-WOORDEN.
ICh beginne niet een 3[taliacn^ fpjecth-

kDOOJf.

Haver cura deputti

Non e mefiier di tutti.

ïtinbcrcn tel op te boeöcn/ enisb^toijfcIicDen

nopt boo? hmöcr-tocrch acarl)t gttoccfï : bcle

honncnlunöncu tcicn/ nitcrterelt bjciigcn;

toeunigc öc fcltoc tori optvcchcu / m\\$ mt\y.

taxie bacr cpgm tocrcli. €x\ bacrouUjeeftccn

tot)? man oy öcfc gckgcntljcybt tod gcfcut

:

Ei qui non doemt, non illi , qui non didi-

cit, peccatum imputandum. Plut.

Indien dejonckheyt niet en deugt,

En geeft de fchuk niet aen dejeugt,

De vader felfs verdient de draf

Die haer geen beter les en gaf.

IBecgt Dit (gljii bic oubcrp ;tit ) en rtrcft aen bcfen

ftlrpcai gocbc scilalcc/ tcrtoijlbictocethi^ i

TJt arqilh^ itajuver'tus.

Een kint is als eenwit papier

,

Dus let op dit onnoofel dier -,

"Want foo daer iemant quaet in prent

gcP is dat edel wit gefchenr.

b'3[taliaenfepttoel/

Nutritura. pajffa. natura.

Gelooft her, dat in teere finnen

d'Opvoeding kan dé aer t verwinnen.
<Prbact leert fulché:

Gewent een winde tot den pot

Eenjagthont wort een keucken-fot.
<3aer en i^ bacrcm arccn beter gront-lluck in bit

toercii te kaften/ als ijct Irabifcl) fjjjeech-tooojt

cai aeutoijjl

:

Imtiumfapientiii. timor Bei.

( inter Arabica adagia ponit Erpe-

nius,)

God vreefen is een goet begin

,

De gront der wijsheyt fchuylt 'er in.

£<ijnüc IjctfcHje o^iet^cn-honienbc met befpjeutftc

^alomon.é/P;ob.9. lo.

3taet bacroni bit een ecrfïc ftcen toefen ban on^
gebouto

;

Leert, ouders , u kinders,en , vcogh-
den, uweefen,

Vooraldengrooten Schepper vree-

fen.

iOant

In Godeswegen
IsGodesfegen.

5F>e faethe fpjceeht felfd ; 't «©nftnint toafï fonbtr
faepcn/ ïjct quaet leert ficl) fetbcn / en men ïjoeft

nopt iuöfcn in pelfen te fetten niacr al toat beugt
genaemt toert tjeeft moeoten in / en moet beu
ninifclje al?" in gepampt to'o^ben / en noclj \4 'et

quaet genoeg^ bat 'er pet ban behlijft / ( Diffici-

liaquzpulchi-3 ,) eu't'i^ noobigfjbit al ttjbelick

te beginnen/ toil men goet toerch macthcn,

Vrient zij t ghy wijs,

Buyghtjeughdighrijs

,

Want d oude Ham
Is al te ftram.

Sn tegcnbcel ban bien /

De daet die kan ons dit beruygen

ten ouden boom is quaet te buy gen.
«Bn cben bit fclUc Uonnen oné be faccilcu leercn

:

Eenjong hondeken kan leeren fprin-

gen,

Een jong vogelken kan leeren fingen,

Fa Een
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Een jonge papegay leert menfchcn
pract

,

Maer als men oudt is komt leeren

telaet.

^e niiOöclfii ta.icr DoojDc joncWjtïibt toticcrcn
bcrtDcrht toert / v)\\ ttorr : i^Ciirljtinijc cii Ucrjcl^

öinsjc; tod acn ban' gijn Oiiörr.37

Die wel doet, loont,

Geen quaet verfchoont -,

StaetenGclin

Beftaethierin.

't JTijii tocimigij tooojbni / macr hm groot bcöciif

=

hen ' en lioojDfrlirA ni 'c ijfüiuncti. j")u licvDcr

:

De flimfte moeder dienicn vint

Die u-end noch al een eerbaer kint-

Om Dan öc üilrFic en nnöerc tot fjan- l!CO?nenicn

te ftcipen/ foo ia" te Ictteii Dat oiUTcfcntc (oct-licc;

rigïjent ban onöers" Ijicr ganfrö fcöaöclich id,

Meretroppitcufe

Faicïflle teianeufe.

Wie fwijncn wil flreelen, en met kin-

ders mallen

Die doctfe bey in de modder vallen.
«Cn 't Xi? baercni toci rjcfcrt

:

Wie aen lijn kint of knecht willuft

envreughdefien,

Die moet noyt volle gunft aend'een

end'anderbicn.
©002 ïjet tcgenbrel fcpt tt ir ran.aman

:

J^ibten aime, biench/tfiic.

Die wel bemint
Kaftijt fijn kint.

€n bc reben baer ban ié ineen Ciircli^ fccccFt-

toooHupt-geöiucItt:

Hep afa da luc denjaramafreck olurtijle.

ideft:

Het is van ouden tijt bevonden
Van fachtemeefters vuyle wonden.

Secrt on^ niet D'crbarentfjcpt bagcIijchsStjoc ffl)a=

öelijfh bcrnioeberd ttoetcWicfüc i?' ken bc (iin=

beren >

Deteriores omnesfumus licentix. Ter,
Eer -p, uytaltegrootenmin,

Dic?v i'fthaerjonck de lenden in.

STtFtberfnorfj mcêr fcggcn

:

Ego parentes vidi , quibiis amor mmiu-s
ne amarent eaufa exfittit. Plaut.

Te groote liefd' heeft wel gedaen
Dat hacr uy t lieven is ontftaen.
iJoeJinnbat ^jn; bcnclit miffcljicn iicniant ; bec^

flact 'et met een tooo^t : een teer boonilje / boo?
gebj'ctF; ban gcfnocnt en gc-int te toerbcii / in 't

toilbe oftoaffcn / en b^cngljt geen anbcrc aiö
toiangc bjutijten boort/ bie aen bc planter? be
hele al.s boen tooigen/ en b'oogen loopcn.

lion refijln offenjis , cttt nihil unquam
negatum efi, ctnUchrymasfemperfol-

lictta mater abjlcrfit. Sen

.

«enbacromfeggcirfi

'tiswel (nacmijn begrijp) in ouden
tijtgcleyt:

'cis beter dat het kint, als dat de moe-
der fchreyt.

Mieux vaut un dolent, que deux.
^teltbnnbafl/bat

Tucht bacrt vrucht.
JDelc/ bic Ijocr oiiber^ niercnlieblicntoinenljoo^

ren/ ;i)nnainacl^ grbtoongcn gctacrrt nacr Ijet

half-bcl tz lupitocn/ en Daerooch öantocbcv^

Kinder- oplpoedinge,

fyannigïj ballcnbc/ bjciigfn &en felben innofF)
gi-cotcr ongclcgfiitljcï't.

Wie op geen ouders raet en paft

, Die fteltlljn gangen naedebaft.
<C>t)i.i bacroni oubcvo ' oai hdt en anbcrc ongcniacr

iicn te rcFiotitocn / bcrgccc nont bc >Ciiii)t/ iiiacr

booj' al njct op üniunbcrc gclcijcntljcbcii / en
boo; ccrfï /

Straft vry wel hart u weerde kint

Indien ghy dat op leugens vint j

En foo ghy eenighdinghvermeugt,

Leert waerheyt i'prcken aen dejeugt.
IC en ttoccbcn /

Licht korfelzijn.cn lichtte pronken,
Zijn in dcjonckhey t quade vonckeni
Ghy, die het in u kinders fiet

,

Soeckt ghy haer voordeel,lijt 'et niet.

iCenbevbeii/

Een kint geneygt tot fnoepernyen

,

En ftaet een vader niet te lyen ;

Dat isu nut en hen gefont

;

Want als de luft daer toe gewent
Soo iseenaerdighkintgefchent.

rocl ivn ban gljii ouDcrvi/ en booglibcn /

Gewent foo veel ghy immer kondt

,

Tot Hechten koft een kinders raont

:

Want als de fpijs is door de keel

Dan is 'et doch al even veel.

Ccn bicrbcn in 't geineen /

Straftkintfchefeylenaenukintj

Eer ghy daer mans gebreken vint.

c3nomfulcFï.é bequaniclirhtc boen /foo gebencifit:

bat ^t '25afilifcti.é bicnt bcrtreben tcrtoijlen bic

iioci^ in 't cp i^ /bc niyfcn tcrtoijlen fp notfj in bc
jjoppen fiecritfn / en tt gebjcFun ber jonclïljepbt

tertoiilen bic in Ijaer cer(ïc Dcginfelcnjtjn/am
bcr^ / toner bc flangefjct l)Ooft ni Firijgljt / baer
Firijgïjtfe litfjt fjctlijf in; ban ccnFilcpii boncIs=
jen/ bat nicn ccr|I niet en barFjteof cnacötc/
fazant naeinaclötoeleen gcFjecIe öunjlnge. <^th
fcggc ban/ met ben ©uptji-man/ en laet ben bup=
bel nopt in ber hcrcFicn itomen / anDer?falt)p
Fictjt cen^op ben autaer gctahen.

Maer men moet de kintfchejaren

Boven reden niet befwaren.
Si^ant

Jonge kinders moeten fpelen

Ofvan pijn en fieckte quelen.
3;n bcfnlcl^c moctgeicbcn toet ben bat Ijarc jaren
mebe bjcngcn / en ten acnficn banbe gencbie
bozber gcgacn jijn / moet gebaen too?ben na gc=

Icgentöepbt ban ftaren aert; 'teen pacrt gaet
met een tooo^t/ 'tanber metcenrijejc/ en Fjct

bcröc moet fomtijté ccn fpooj ïjcbbcn.

Hoc patrium eft confucfacerefiltumfua

fponte reetefACere , non alieno metu.

Terent.

Een eerbaer kint is aen tejagen

Door eerfucht niet door harde fla-

gen.
«en fnlfFi^tooiib'icFibe oiibcr^ tcnïjoogöfïcnbc^

bolcii Ijtbücn. 5n allen gcballc aïé'crtucfjtte

oeffenen lé / foo moet fulcli.é niet nnbcré al?" met
een bcfebigt en |Iil gcmoet gcbacutoozbcn.

Zijt ghy goets moets

,

Ghy doet wat goets.
4«r-n bacrom/ toic gfjP ?nt /

Vermaent u vrient met ftillen moe-
de,

En ftraft u kint met koelen bloede y

Want doetgy dit met gramme fucht
Soo dient ghy felfs te zijn getucht.

<r»c manin-cn ban flraffcn ïjfcftmcöcb^nfjacrbfo
frljcnt: fonimigc flaeii ijacr FynberB / óf leerlin-
gen / op 't Ijcoft / bo:ft ofaenficöt/ toaerfe macc
bct^ralien hennen/ 't i^ Duptcii ben rcad. ©c
Jöpaiijacrtfenttocl:

llntnüeÜmulo
In culo.

Wie kint ofmuylen ftraffen willen,

Die flaetfc niet als op de billen.
5^aer i? rccFito" tt toocn-plactfc ban bcfcljcpbcn

tiKfit/ toacr niet foo licïjt Ijinbcr tcbJccfniis"/
alp tocliii anbcrc Icöen. li'ot bcHnntbanban bc-
fni/

In gramfchap niemant oy t kaftijtj

En loont niet alsghy blyde zijt

:

Want als de geeft met ftil en ftaet

Gefchiet 'et beyde fonder maet.
^oflj Fjicr toe nocl)ccntooojt:Tlicbclimbcrentc

iiiahcn cii om ccnc faccli tjet cciic hint te flaen eii
j)ct anörr te hiifl'cn / han met als" nabecl boen.
<rcn ncrlichcrhleet maeciuc 3ofep{) F]atigl)on^
bcr ;ijn bjocbcrcn. >j2cn ongclijch ontljacl eit
han nietalöfcljcelc oogni bcrtocchcn onoer foa
flcltjchcn maegljfffjap: 'tipnatiicrlicFicrhierui
gelijciiljepbttcöouben.

Fa^tm/itos nondtjhnguuntfer^e^ér aves

,
ex aquoparttuntur etbos. Sen.

«?e becflenenmalürngcen oiibcrfcljentonbcrriacr
jongen / en bc bogclen bocbeii ^k'^zM in gcigchc
mate. ^r^cbcncht bit/ en al bo:bcr. [Cmct rotfcii
baer bcfctecrc fcFjepen biriunacl tegen llootcii/
cnm gcbacr fïaen om ffljipL^cnch te lijDcn/ ?iiii

(mijn.é oo^beels) arcbigbcnbten Oiiaet-gcfcl^
fcijap / en jijn bacroni ücnbc ten Ijoogijftcntc
nujbcn. H^ooi «rft öan/ acngaenbc tt Icbigtjcnt

;

Maeckt dat geen jonckheydtledigh
gaetj

Want niet te doen leert enckel quaet.
^cbactfpjecclitfclfji:

Jtno»
Intendas mimumjludiis , é" rebus ho*

nejlis

Invidia , vel amore vigil torquebere,

Horat.

Wie in fijn lantgeen kooren Zaeyt,
't Is fcker dat hy diftels maey t,

«nfjicrbanhomt^et/bat

Otium Famis ejl mater

,

Et Furtifrater.

Ledigheyt is hongers moeder

,

En vandievery een broeder.
Voz.10 'epadre dt tutti i vtcii.

Onö oiibt feggen ip" niet bJcenit/ al lupt 'et toat
fcl^jicFielijch:

Een ledigh menfch is duyvels oor-
kuflen.

en bacrom i,é 'et boo? bc jcngfit / en alle mcnfcfjcti
beft inccrlithc factften gcbucrigl]li)th bcfirlj te
3i)ii / om geen rull-plactfc te toerben booïfoo
onguercn narljt-bogel. 'Jn tctrciibccUian bcfeny
is boo? alle falicn bhjt en nccrtïigljcfbt bc joiicFi»

feept m te frl}crpen;toant/gclijch b'oïibcn tocl fco*
Den / Oobt bcrhoopt allcji om arüept / Dat i?" De
p?ij6 bic op gocbc bingcn gefct i?".j

Nul bicnfxnspeine.
JDp fullcii ban met J>alcmon ober bit Iccrfiurh bc

jonchljcpt toijfcn tot bc mier / en om bcfc bcrma=
ningc bn be fclbc ban bes"" te beter gctoicljtc te

Doen toefen / fullen ton liicr een gcbcnch-teetheii
m boegen/ met bcfc bp-fp?eiiclie

:

Colltge, non omnt temporemefis erit.

Vergadert graen in uwefchuercn

,

De Oeghft en fal nieteeuwighduC'
ren.

V;de
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De werelt is een wonderbocck

,

Het macckr ftjn lefer wonder klocck

,

Maer wie het fonder oordeel leeft

,

Die blijft gelijck hy is geweeft

;

Ghy doet niet als de meefteil hoop

,

Maer doet met aendacht uwen loop ;

Hoort gy een Irieeg , en geeftig man , 4

Dacr hoorje dat 11 leeren kan

;

Siet ghy een ongefouten geck

,

Leert noch al iet uyt fijn gebreck.

Leert mijden dat hy qualick doet.

En hoc men fotten vieren moet.

In 't korte , waerghy d'oogcn keert

,

Siet datje 't een of 't ander leert.

Al watmen hoort ofwattnen fict

Die leeren wil , die leert 'er iet.

Wat is 'et ofgh V verde rijdt ?

En in een groot gefelichapzijt

,

En dan in eenigh luftigh vtlt

,

Veel criftaline beken telt

,

Ofelders in een open wout
Vint fchoone floten op-gebout

,

Vint Princen huyfen neèrgeruckt

,

Vint torens in het ftofgedruckt

,

Vint puyn , en ick en weet niet wat

,

Daer eertijts ftont een fchoone ftadt ;

Vint weder dreven nieu geplant

,

Tot cierfel van het panfche lant ,

Vint hoven na de kunft gemaeckt

,

Daer van dat gy de vruchten fmaeckt

,

Vint rotfcn uy ttermatcn hoogh ,

Oock verre boven 's menfchen oogh

,

Vint ander vreemt en nieu gewas

,

Daer van men noyt te voren las

,

Voorwaer al dat en acht ick niet

,

Ten zy dat ghy wat verder uet

,

Ten zy u dom en grilligh hert

Befetrer , en oock beter wert

;

't Is niet gereyft , 't is maer gedwaelc

Indien men daer geen wijsheyt haelt.

Waer ghy oy t gact ofhenen treckt

Hout ftaegh u beurs en hert bedeckt j 1/

En melt niet door een loflen praet

Van waer ghy komt of henen gaei

,

En min noch wat u herte jaeght

,

Want dat heeft menig man beklaeght.

Siet ! waer men gaet , ofwaermen reyft

,

Noyt dient gefey t al watmen peyft
j

Een heufche mont is altijt goet

,

Doch meeft voor een die reyfen moet.

Nu voorts, op dat ghy fchouwen meugt

. Veel malle grepen van de jeught

,

Soo laet geen dranck u raeefter lijn

,

Het fy van bier of heete wijn ,

Want die gebruyckt in overvloet
' En is te gener plaetfe goet

,

Maer als ghy uyt den lande fijt

Soo dient hy boven al gemijt

:

Doch foo ghy eens wert over laft,

Ofvan een heeten damp verrait

,

Soo mijt noch al een vorder quaet

,

En loopt niet mallen ovcv-ftraet

,

Maer houd u ftil foo langen tijt

Tot datje weder nuchter zijt.

c Begeeft u noyt des avonts laet

,

Noch op den wegh, noch opte ftraet

:

Vroegh uyt te gaen, vrocgh onder 't dack >

Dat is gefout en groot gemack.

a N(W apprcMjis en diverfesfapns

Desfagcs , des fob , des 7»nu-vais , ér de bons,

a «^cnftanbn-fïant cntDüfiftepbttrcckcn

©an quabe/ ban aocöc/ ban toyfc / ban gethcn.

b Bene Lipfius Epift. ad Lmoiuni in Italiam iter

molientem , Hïc tria , inquit, mihiferva, fonsfit

tibi aperta, mens claufa, lingua parca.

t^e movjirejamais Iefond de ta bourff , ny cduj dt ton

C SiesnuiBstufmstespar

/tux(OH^st»p(haftiTd«r/;f.

RcyS'leJJ'e.

Des nachts te looptn hier en daer

,

Dat is niet anders als gevaer.

Ghy, laet den nacht ea haer bcjach

,

En doet lilaken by den dagh

;

Want dat men in het duyfter doet

Wort opten lichten dagh geboet.

Kijft niet in 't bed ofaen den heeft

,

En twift oock niet met uwen weert

,

Maer is hy vils, ofniet te pluys, d

Betaelt, en loeckt een anders huys.

En twift niet met u reys-gefel

,

Spreecktiemant qualick? antwoort wel

,

Schoon fprckcn is van groote kracht
,

'

Het maeckt oock harde koppen lacht.

Bewaert u oogh, u mont, u beurs

,

En hoed u voor een vrouwe-keurs , e

En mijdt u voor een mede-maet

,

Die op de gladde wegen gact
;

Oock wacht u voor den dobbel-fteen

,

Want dit fijn kanrkers in het been.

Een ding dat ghy niet fparen moet

,

Datisderantvanuwenhoet, ƒ
Grijpt die vry dickwils met 'er hant

,

En hier, en in een ander lant

,

Want 'tis een llxcck die gunft verweckt

,

En die tot geenen koft en ftreckt j

Ick achte voor dejonckhey t goet

Een trage beurs, een rappen boet. g
Geen oogh in lemant anders brief,

Geen hant 'fpel met eens anders lief.

Geen vingers in eens anders tas

,

Want dat geen man oy t lief en was.

En kieft niet licht een nieuwen vrienr

,

Ofweet te voren of het dient
j

De werelt is te lijdigh boos

,

De menfchen al te bijfter loos.

Dus niemant al te licht betrout.

Want dat heeft menigh man bcrout. " /;

Wanneer u iemant noeyt te gafl

,

Ghy doet u maegh geen over-laflr.

Let meer, op dat ghy leeren kondt

,

Als kift te geven aen den mont j

En brengt milTchien dan iemant voort

,

Een goet, een fneegh , een geeftigh woort

,

OntÈmght dat met een vrolick hert

,

Gelijck een fcha; ontfangen wert

;

En als ghy tot de woon-plaets keert

Seght dan, wat heb ick daer geleert ?

Wat brengt offchenc^t my defen dagh

Dat my ten goede dienen magh ?

En naer een neerftigh onderfbeck ,

Soo fchrijftin uwen tafel-boeck

Al dat u herte wel beviel

,

Dat is al voedfel aen de ziel

,

Dat is u beter in den mont

,

Als al dat op de tafel ftont.

Mijn kint, houdt altijdt defen fin ,

Gelijck de By' en niet de Spin
j

Al wat ghy hoort en watje fiet

,

Al wat 'er hier en daer gefchiet

Dat weegtix, dat proeft, en kipt 'er uyt

Dat wel, dat foet, dat geeftigh luyt

:

Maer komt 'er eenigh vuy 1 bejach

,

Haelt dat noyt weder aen den dagh ,

Maer wijft 'et fpoedigh van der hant

,

En laet 'et uyt het vaderlant.

Ghy treet nu uyt mijn huys alleen

,

d D'mi -.naiiv.üs hojie

Toftt'e'oftc.

e Una ayiia pnra Ia borfa

,

y dos; ara labocca.

P'ne ffiytiille fotir In hourfe ,

Kt deuxpour la bouche.

f Buone parole ma E^uarde la borfa.

Bortr/cclofe, tèfie defiouverte-

g Cortcfia de bocca, mucho vale, y poco cofla.

Cot'.rtoisde bouche 5 main au bonnet , feu coiiftt Ó"
bon efi.

h AV te f-e en vul d'aujourd'huy
Si defel n'as mungé tm tkuj.
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En keert noyt weder met u twecn

,

Brengt ons doch hier geen baftert-kint.

Dat maeckt een vader ongefint

;

Brcnght ons doch hier geen dertel-wijf

,

Met u gepaert uyt tijt-vcrdrijf

,

Jae noyt op vrycn eens en peyft

Soo lange ghy daer hcnc reylt
j

„ Te trouwen als men leeren moet

jjDatdede noyt een jonghman goet

,

„Men queelt hier om üjngantfche jeught

„En dat al om foo korte vreught.

Ghy daerom, wat ick bidden mach

,

Behoedt u voor een quaden flach ,

En om een blijde nacht oftwee

En fteeckt u in geen eeuwigh wee-

Maer om hier van te zijn bevrijt

,

Soo maeckt dat ghy voorfichtigh zijt.

En woont of koopt u koften niet

Al waerghy vlugge dochters fiet

;

Ick weet hoe licht de loflejeught

Wort om-gevoert door geyle vreught.

En als men dan te lamen malt

,

Waer is 'et daer men niet en valt ?

Daer ftroo en vyer te lamen koomt , 't

Wat onheyl dient 'er niet gefchroomt ?

Nu, Soon, gaet vordert uwe reys

,

En houdt mijn les in u gepcys

,

En als ghy dan eens wedcr-keevt

Gefont , bcfet , en wel geleert

Suo Talmen hier, van ftonden aen

,

Voor u 't gemefte kallif flaen.

/ Even dit fclve isgemerckt geweeft by Antigo-

niisKoninckvanMacedonien; wantopeentijt , als

Phjlippus fijn foncby den Fourrier-mcefterte wege
hadde gebracht dat hem herbergc wis acngcwefcn,

ten huyfe van leeckere weduwe , drie fchoone doch-

ters by haer hebbende ; de Koninck den Fourccrder

voor-nemende, geboot hem fchcrpclickdathy den

jongen Prince , fijnen foon , dadelickuytfooengen

plaetfe in een ruymcr gelegenthcyt foude doen ver-

huyfen , en dat hy , van des te doen , gecnfins in ge-

breke en foude blyven . De wijfe Vorft gingh heufle-

Jick en als ongemerckt voorby 't gene hy wel wiftc

dat fi|n foon voor hadde, ennam deveranderinge

van fijn herberge op de engte van het huys daer de

weduwe met haer drie doclïtersin woonde , weten-

de , wat 'er uyt foo een by-een-wooningcte ver-

wachten ftonc. Plittarch. in Jpopht.

Pudens.

ri «Etoiftclicf» Dcfc rcp^-lclTc/ fac)ïacnöc tn hojte
^^ bcr^henö/ ip' ban ïniiijt) bcDciichcn / en bacroiii

foo ter loöp^niet iu te nemen; toant (naer icfs öie

bearijpe ) foo flcccht 'er meer in al^ in cm pïcn

Ijaringith biböc u laet mp ccn heerflc aen bc iitoc

ontf!cUcn/ ichtoilfcggcn/ laetfc mp iipt-fcï)?ï'='

ben/ foo Den ich jjcfjctlpcn/ fonbcr 11 bcrlie^.

Phdemofi.

3;ch ben tti te b?cöcn Pudens,tot\} met bit bcfp^cS;

Datgöpfiilt aèn-ncmcn/ niet kllccnlich op utóc

repfe be fclbe blijtclith in 't tocrch te |Icllen/niaet

ooth acïjt te nemen op albcrljanbc booj-balicnbc

fpjcuchen/ en fpjcech-tooojbetl / en bc fclbc ïjp

memorie opnemen/ om ons" bacrban bcclacb-

tigi) te malicn / foo Voannecr otjP tocber ui 't ba:=

bcr-lant hecren fiilt ; op batalfo Ijct meé bat bctt

flppel gefneben ïjeeft (alsbchinbcrcnpIcGcntc

fcgijen) al JaeIjeiiDc marl) t'ijup.s" homen.
Pudens.

Oanfclj onbanchbaer moetïc ich toefen/ fo k\\ fulc,u

opa begeerte niet aen en nam te been: fietbacr

mijn [jaiibt/ ich berbinbc mp fulcr iiac te fuflen

homcn/ en neme met eenban u mijn af-fcljcpt.

Phdemon

^ütt gön na u toooit / foo toil icït bcrtveultien bat

S&ii uïben nacm inct een letter tod niodjtbcr*

meetbercn/cn in plaetfe ban Pudens, Prudens fiiJt

mogen ïjcetcn op ü\oc toebcr-homfïe. .f!E5a«r bes

toijle gijii mp bcrmacnt ficbtgccn fajacbtboo?

hjicnfccn'tc toi.'lcn fparen/ fo moet jcïvbooj mijii

flffcljept/ u onber anbax mcbc bccl.-'.rïjtia maheii

ban een bjeemt gebal bat ich terjïcm: ren rcpfcn*

ben man bejegent te'5öti;toacr op ich een fcfter bc==

bcnckcn t'anbcrcn tijbcn peljabt/ en op 't papier

gcbjarïjt Ijebbc / ontfanttt bat bp gcfcljiiftc bccz

ccn ©acr-toci-giftc on bcfc utoe repfe / enöcboo^

al op tt groote repfe bankier in beanDerctoc^

relt ; en cp >at gl)p bc nicpningc bcé te btttx bnl=

ten niDc'ot / fo toil ick 't u ccnmecl bcc|-lcfcn ; De

galm bwn tt flemmc luin al mcbc toat gebcn

:

Senfim,



70 Rep'feJJe,

Senfim, Sc fine fenfu.

T^ Erwijl een rap gefel , met onvermotyde gangen

,

•^ Sich op een verren wegh tot reyfen had geftelt

,

Soo wort hy van den flaep in ièkerwout bevangen

,

Vermits de fwarte nacht omving het ganfche velt j

Dies foeckt hy daer omtrent waer hem tot ruftte geven

,

Om , door een foeten flaep , te krijgen nieuwe kracht j

Hy vint , benevens hem een plaetfe vat verheven}

Hier kies ik(fey t de vricnt)mijn bed voor defen nacht.
Hy meynde dat hy fagh een heuvel op den velde

,

En fiet 1 een * Schilt- padt fat gedoken in het fant
j

Hier op was dat de man fich om te ruften ftelde

,

Vermits hy daer ontrent geei; beter placts en vant.

De vrient , ibo haeft hy fat , begoji terftont te flapen

,

Ge I ijck men in 't gemeen metJtioede leden placht

,

Het beeft rijft onder dies om fijnen koft te rapen

,

En gaet een ftaegen tretbynae den gantfchen nacht.

Alsnudeguldefian quam weder aen-gereden

,

En dat met een de flaep denjongeling verliet,

Soo fttlt hy fij ncn gang om vorder aen te treden

,

Maer hy en kent het lant , hy kent de wegen niet.

Hoe ! (feythy) droom ickdanrofben ick buyten finnen

?

Of is op eenen nacht dit ganfche wout verdraeyt ?

Wat vrecmdigheyt is dit? Wat fal ickgaen beginnen ?

Waer dat ick henen keer, my dunckt ick ftae bekaeyt!

Wacr is de groote rots die aen den wcge paelde ?

Waer is het fchoon gebou dat lagh ter rechter hant ?

Wacr is 'et al te macl r dus ftont hy vaft en maelde
• Stact te letten dat inilchcctc landen Schilt-paddcn zi)n , die meer als een
mcnfchc konnen draden, en daer mede voort knivpen , gelijck gcloofweer-
digc lieden, die fukks feggcn gefien te hebben, konnen gctuygen.

JRetbitbcmiptbrflut)tcich/cnnictbitcpnöfcmt=

DiflcirUnujnrcöcH/ VuceröcP.v.V.Kj, cu lucnfrijc

u aoeöc rcnfr niet ccti aclufliiot lDtbcr-honi(lc/

tn bco|fict lcfïcomtut!ci)cii cinil \uat jodi.ó te

bmrcnften/

Wacr dat ghy rcy ft in cen(2;h lant

,

Soo hebt gcducrigh byderhint

U mes, u fles, en oock u tes

,

Dat is al med' een nutte les.

I>onöcrt-foubt(icn banch/b;ifiibclirticn Philcmon,
nu inrt luoojbcn/ cii Iiicr iLiniMcIs (foo irïi hmO
met 'er Diict ; blijft onöcrtii|Trl)cii Oobcn üc=

Tot dat hy op het left de rechtegronden vandt.
Tot dat hy kent het beeft daer op hy quam gereden

,

En al den handel fiet door klaerheyt van den dagh

;

Doen wift deJongeling , doen wift hy eerft de reden ,

Waerom hy met en vint dat hy te voren fagh.

Let , vrient , wat dit beduyt , het fal u mogen fttrcken

!

De Man , is yder Menfch ;de Schilt-pad is de Tijt j

De flaep onsdom verftant , dat niet en kan bemercken
Hoe veerdigh even ftaegh ons leven henen glijt :

Dit heb ick eens geproeft , aiover langgeleden

,

Ick quam doen met 'er haeft te leyden in de ftadt

,

Daerging ick langen tijdt door al de ftraten treden

,

En waer ickandermael eens goede vrienden hadt

}

Maer wat ick foccken mocht , het eynde was verloren

,

Een yder was verhuyft , of in des doots gebiet

,

My docht de ganfche ftadt en was niet als te voren j

Want binnen Leyden felfs , en vont ick Leyden niet.

Eylaes ! terwijl de menfch gaet hier en ginder woelen
Ontflipt hem even-ftaeg, ontglipt hem menighjaer

;

Wy werden out (och arm) oock fonder ons gevoelen

,

En veel tijts als men t is,dan wort men 't eerft gewaer.
D'uur-wyfergaetgeftaegh , men fiet hem niet bewegen>
De boom , wel eer een rijs , wort ongevoelick groot

:

't Is "ven met de menfch , 't is even foo gelegen

,

Eenflaep, een diepe flaep, dieleythem naede doot.

Mijn ziel , wilt ghy verftaen hoe nae wy zijn ten ende

,

Hoe nae wy zijn vervoert tot in des doots gevaer.

Keert u eens om en om , en telt al u bekende

,

Al die ghy niet en vint die roepen u tot haer.

T\<S rtocbc Piidcns , om firfi ban fijne belofte te
*-^ quijfcn/ heeft ou fijn rcpfe toaercenomcn / nicc

allcenlirfen ancfaoo^ballen goeDe fpjcch-tooo»

ben / inner ooch onber bc felbe; bcrfriietibc acrbi^

ge fin-fp?cnflien / bcrbloemöc manieren ban (cq^

rte'1/ foetcnjmcn/ fcli^j^iel-bcrdhen?/ en bieroe*

lijrlic/ al t'famen bc fp;cccIi-tooc?ben fccrnac-

büilgfy jrjnbc/ m in alIc nanicren öicnfürrt) en

Iccrfacm
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iccrfacmboo?anc/ielcsE"«)riJtnbannicnrc&cn. Die reyft mach vragen Siet vrient, dat dienje wel te weten:

SS^^S^^SSc^^^^^^^^^^^^ Infchuyten wagen, Een Duyts kan dnnckenfonder eten.
ni^boo? cent ni. j -» r

Wantdie'tondiet Een Engelsman eet fonder dnncken

,

'
Optimftrm'iaücum^pietai, Enleert'er niet. Eé Nederlander laet hem infchinké,

^eyft vrient,alwaer gy reyfen meugt, ^„ voyxgcantprtfe U mer, nuts Ie tiens Maer eet des efter niet te min

.

VLct befte reys-gelt is de deugt. ^ /^ terre ; loue les montagnes , mais Wie doet nu beft naeruwen fm?

Cht i'uol a7idxrp.ho pertl mondo , ^^-^^ /^^ 'vdées.

nfogjtit hnyer occheo dtfrlcone , Vorec- q^ ^^y j-g zjjn van ongeval

,

hio d\iJïno , bocca dtporcello , Jpalle di Soo prijft den berg , en houd het dal 4

"amelo, eg'ttnbedtcervo.

Wi\)& reyfen door het lant ?

^ebt vijfdingen byder bant

:

f^ebt voor eerft een Efels oor

,

Dat is, paft op u gehoor 5

^ebt het ooge van een Valck

,

Dat is, let op menigh Schalck;

Hebt de beenen van eenHert

,

Datje niet gevangen wert j

E^ebt dan noch een Verekens muyl,

Dat 'sgefeyt, onfietgeen vuyl -,

Hebt voor al een Kemels rugh

Voor geluck en ongeluck.

^i arta x romeva.

De kunft vint gunft, waer datmê gaet,

Terwijl eendwaes verlegen ftaet.

Indien ghy zijt geneygt te reyfen

,

Soo wilt op defen regel peyfen

:

Gewent u tongc wel te fpreken

,

En fegt nietydcr fijngebreken

,

Scherft niet te vry.want'tis onfoet

,

Voor al foo ghy 't u meerder doet.

Facundta comes tn viapro vehtctdo efi.

Een foete praterop de baen

Beneemt de moeyte van het gaen.

Fetk chevalypetitejournée.

Kleyn paert

Kleyne dagli-vaert

En z:jtje van een goet verftant

,

Soo eert de zee, en blijft te lant.

Jlfai[i bon aller k pied , quand on a Ie

cheyalparla bride.

'tis goet te voet te gaen op ter heyden

Voor die haerpeertdaer nevens ley-

den.

Incundtjitma navigatiojuxta terramy

ambidatiojuxta mare.

Daer ick vermaeck in vant

Was zeyleu by het lant

,

En rijden op de ftrant

.

Als men moede rijdens is , dan is 't

goet te voet gaen» f

Laet u in geen engte klemmen

,

Kieft veeleer de niyme baen ;

Nevens 't fchip is 't goet te fwemmé

,

By denwagen foet te gaen.

Rijt voort, maerfieiom.

Een goeweghom
En is geenkrom.

Die over 't mokken ftadigh gaet

Moet weten wat de kloeke flaet.

De Spaiijacrt Ichijnt wijs,en hy is 't niet.

De Fransman Ichijnt geck.en hy is'tniet.

d'Italiaen Ichijnt wijs te zijn, en hy is 't.

DePortugijs fchijntgecktefijn,en by is't.

^ui veut bellefemmegticrre

Prenne im vifage d^Anglcterre ,

^m 'n^attpoint mammellesNormandes^

Mals bien un beau corps de Flandres ,

Entrefur un cu de Paris ,

il aura unefemme afon advis.

Wilt ghy een hups, een ruftig wijf?

Neemt eerft uyt Nederlant het lijf.

Neemt dan noch tot fo weerde pant

Het aengeficht uyt Engelant

,

En vorder noch, geloo^emy

,

Een tong uyt Brabant dient 'er by

,

En doet 'er by een Hollants hert

Dat niet te licht verflingert wert

;

Maer fooje wilt den hoogften prijs

Soo haeltdebillcn van Parijs.

Voegt dit byecn, geminde vrient,

Soo hcbj' een wijf gelijck u dient,

(itotficflurit boert' icftbift üföc bcrfrljcnijcntfjcpt

ban bier natich ban <i3uropa m bitbolgnibc ge-

bicöt ban Saluftede Bartjs ho|tcUfhcn bonDc=

lirihbcjjrrpen:

Me/me >ie 'voit on paf , entre rtoM quivivons

§>ualifejle-jneflex., & quifauvresn'aviins

Pourpartage, apeupresqit'tinemolte de terrey

A Boloqne tl y A plus des attrappeS que Cefle-varieié? l'Alernan cft enguerre

j r
li -^ Ci>urageux,mais'venalJ'HiJpa:gnolUnt&f.i

desJourPS. ^^ „„pe impatievt,& cruel Ie Utin

;

Te Bologne fijn meer Vallê als muyfé. r^aeman <r« confedejlfrold, hRomamJage

Jjblancqé'ltftoiront fatci Vemfe, il

ejipoivre é" cotton

Een wiUigh paert en moet men met j^g^ wit en fwart heeftVenetien ge-

l'Hijjta'igtiolcauteleux.&leFranpiswlage;

FHiJpaignol 7nangepeu, Ie Remahi nettement

,

Le Francois 'vit en Prince, inrujlaut l'Allejnand;

,VHilpaignolfier & brave ,

over-njden.

Stay a ivhtle

lou loofe a mtle.

Staet maer een wijl

Ghy verlift een mijl.

Au vejpre loue Vouvrier ,

Bt au mattn Vhojlellier.

maeckt, dat is, kottoen en peper.

En Italië ily a trop defejles

,

Trop de teftes, é' ffop ^' tempejles.

In Italienfijn te veelfeeften

,

Te veel hoofden, te veel tempeeften.

En Cypre ily a trots chofes h bon mar-

ché-yfel^fucre ^putains.

Le noflrêeft doux en mots, l'Hifiaig

l'Alleman rude érjimple, é-htaliengrave ;

*s Avonts kent men de Arbeyder ,
en Sq^. ^ fuycker , en hoeren

's morgens een weert.

,^i bien (^ malnepetttfouffrtr ,

A arandhonneur nepeut venir.

Kunt ghy niet lijden goet en quaet

,

Soow acht voor u geen hooger Staet.

Dedans uncofrefansferrage ,

Ne doit on mettrefon bagage.

Zijtje wijs of zijtje fot.

Hebt geen koffer fonder flot.

Porta itinert longtfsima.

Tot buyten de poort is een goede

dagh reyfens.

Waerje uyt de poort

Soo tochtje voort.

K^vec lefiorin, cheval^ (y l^*^^ »

Par tout qu'on va on trouve le chentin.

Een peert, en geit, en goetlatijn

,

Datbrengt een lantfert over Rhijn,

^Bci- ficlj fravjcné fc^dnift/ tcrfch4ï

met fich Icrncné,

Kan raé goet koop uytCypers voerc.

l'Uere en habitpropre, impropre le Germain

,

In'conftMt le FranpiSyfuperhekRomain.

Nous bravonsl'ennemy, le Romain le careffe

,

l'HiJpaig7iol onctj ne l'ayme, & l'Alleman le blep ;

Noiischantons, le Thiifcanfemble apen pres beller

,

Plurer le Caftillan, le Tudejque burler.

Le nofire jnarche vijie, en f.ercocq le Tudefque ,

l'Ibereen bateleur, enbeuf leRomanefque;

Nojlre mnorireux eftgay, le Romain envieux >

Superbe,,}' Alle?nan,l'Hi/paignolfurieax.

A weary horfe loves more a fod
..ftablejthenafair way.

i-^
"

•.., c^ ^I.,^..; «r, ^n. <=^n «ren bcrmocpt pctvt fict licbct een buplen flal

Opeen witten bpanjaert , en op een
aig^nf-rtjoonmtoecl,.

fwarten Engels-man,ftaet te letten. ^; vapar champsfans argent , fe
SCn (öncrclant al? etnman fijn bjoutoc ober tafel r ,

toe-D?tntht/öantocnftljpCalfooincnöacrfcpt)
fourvuyc.

• , r u rt-
bat allee bjcl-saenmocijtc; niacrals'tDcb?ou= Die buytenslants nict heeft ten beUc
toe.ncniiarcnnianb2cncjl)t / ban fjonöc men bat

Vprlipfl- wel lirhr fiin ooft en weften 1
allestoclis; cnöatDc aalïcnfapDennianui-üc-- V erlieltw el licntnjn ooit en wenen,

b?aclit /toel-ïïotnn 5yn / enbe bact op neemt ban Dus, vrienden , wort u beursje plat

poer fijn Ijoet af.

CentFlamens, centcoufieaux.

Cent Francois,fans cotifieaux.

Cent Efcofois, deux cent couftcaux.

Hondert Nederlanders , hondert

meflen.

Hondert Francoifen , fonder meflen.

Hondert Schotten , twee hondert

meflen.

Nilcommcdis Cermane ybibis : fedcom-

medis Angle ,

Nonbtbis : at commedis^ Flandreybi-

bisque bene.

Keert weder naer u eygen ftadt.

Pl-is v/t on

Pltis voit on.

TSitn leert fco langf) men leeft.

r\ fibeitufTebcn Pudens ober jcc barcnbe/ en o
^^ber-al focc!'nii5e boojbecl te boen in 't bafa^

melen ban .jccDe fpjcedi-tocojben/ljctft coh ban

be ïl^atrotifcn eenicc rcïjeeiJ5'-fp«uftCii jjeljoojt/

en fommigc niet hcnniffc Daer upt-schipt/ en Dc=

fclbc t'fijntn geb?iipfhc oyi-gctcpchcnt öebbinöe/

bjcngt boo: fgn bjel-hom mcbc na^ jDaberlant.

Leerjame Scheeps-jprcitcken.

Die fij n tij tjen weet te giflTen

,

En fijntöutjen weet tefpliflen

,

En
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En fijn glas te roere llacn

,

JMagh vel voor een bootsman gacn.

Sanden vcrlandcn

Landen verfanden.

Een groot zeyl op een kicyn fchip

Moet in de gront ofop een klip.

t Gery gaet fijnen keer

,

Ten wacht nae Prins of Heer.
Die zcylt met een laegc fpriet

,

KJeyne wint en deert hem niet.

't Slimfte dat men vint

,

Is ftil en in de wint.

Niet veel te feggen

,

Maer houwen en beleggen.

Eerll in den Boot keiife van riemc.

^''ecl vlaggen

,

Luttel boters.

Vuyle gronden bederven den kabel.

Duer te zijn is onverftant

,

Duere fchipperblijfaen lant-

Als 't diep verloopt verfet men de ba-

kens.

De zee

Maecktdwee.
Daer komt wel water daer water ge-

weell is.

Goede wint

Goetty.

Die niet gereet en is, verlet ge?n ty.

Waehtje voor de gijp.

Een vrouwen hayr treckt meer als een

Maers zeyl.

Kou vaft, en belegh.

't Is goet roeyen onder 't zeyl.

De befte ftuer-luy fijn aen lant.

De derde ftrenge houdt den kabel.

Roept geen haring ecrfe in 't net is.

Man te roer, wachtje voorde ly.

'tMoeten hooge maften zijn^die by
'tfwcrck 7eylen fullen.

Een man over boort, een eter te min.

Een goet zee- man valt wel over
boort,

't Zijn netten van een engh beflagh

Daer geenael doordemaesenmagh.
't Moet al fomtijdts een rack in de

wint zijn.

YóoT wint en voor ftroom is 't goet
zeylen.

Nae hooge vloeden lacge ebben.

Aen een kranck toutjen moet men
fachjenstrecken.

't Mach vlocyen, 't mach ebben

,

Die niet en waegt en fal niet hebben.

Elck vift op fijn gety.

Elck moet vifien op fijn water.

Het mach vloeyen , het mach ebben,

t Groot fchip w il groot water hebbé.

Öit Icerd' ick left van onfe gaften

,

Opeen fchip geen twee groote mafte.

Als koek en bottelier left eens te

famen keven

,

Doen hcord' ick onder wien de
boter \\as gebleven.

In voorfpcet

Is toe-fien goet.

R cys-er^-Sciccps-fpreuckcn .

Houdt het fchip midde waters.

Rept handen en voeten

,

Gcdt fal 't vcrfoeten.

Men moet feylé terw ijl de wint dient.

Haelt u zeyl niet te hoogh.

Gaet niet fcheep fonder bcfchuyt.

d'Onbcfochte

d'Onbedüchte.

Wat men niet befuert bcfoetme niet.

Groot fchip, grofwater.

Groote viflchen. groote netten.

Soo voor, foo nae.

Hooge klimmers en diepe fwcm-
mers ftaen meeftqualick.

Een goetviflcher ontglipt wel ecael.

Stille waters hebben diepe gronden.

Voor wint en voor ftroom is't goet

fticren.

In troubel w*ater is goet vifTchen.

Befoecken is 't naeuft-

Wie foeckt die vint

,

Wie waegt die w*int.

Debaet wackert den man.

Rocxken uyt, rocxken an ,

Maeckt een fterck man.

Tegen ftroom isquaetfwemmen.

Een die fijn zeyl te hooge ftelt

Wert licht'lickvanden wintgevelt,

Eochtighyfer kan men rechten

,

Maer geen harde wint bevechten,

't Zy waerwy zeylen, of lavceren

,

Is Godt met ons, wie kan ons deeren ?

Vryheyt

Blyheyt.

Niet langhop een, 't fchip overeen

ander boegh.

& ïfo pp olafc«vpao?tcn/)gilaren/fr5cio?(ïtcncn/

imicrcn / pjiccUn / en anbcre plactfeu fjinr en
Daer cenigc Deftige (in-fpjciicheti/ feglj-looo^bcii/

acrDigc beerdtcng"/ en Dicrtjelijelic üy tonïcntc
biiiDni 5ijH / ofte (ju iicmat;t als" nocf) sjelet fou-

Dni mogen toci Den / foo befriieiicht onfc Songc
luian '. t-un fii'.i icnfe lioiücnöc) fi)ne lanDö-IieDen

niet ftcfc n.\-bolacuDe al .fteDevlant?; oojbeelcn-

Dc ni Dufbanigc gclegcnt^ent/ inct ïucnma toooj=

Den / bji Ijem gelrcrt te fpje'cffien / brei te fcjgen
Den üctlen flaglj te toefen; bperempel

Sin-j^reucken van tlveefylUben :

Lift mift.

Twift quift.

Lijt nijt.

Nijt bijt.

Mijt nijt.

Maet Staet.

Laet quaet.

Doet goet.

Shi-fprettcken fan tlece Ivoorden

:

Deught verheught.

Morgen forgcn.

Hoeren vervoeren.

Vrouwen verouwen.

Heerenvcrkeeren.

Kinderen hinderen.

Giften vergiften.

Kleeren vereeren.

Landen verfanden.

Sanden verlanden.

Sïn-fpreucken van drie Ti^corden :

Ract voor daer.

Eer is teer.

- 't Ocgh om hoogh.
Kunrt bacrtgunft.

Yl met wijl.

\o\ maeckt dol.

Teer nae neer.

Gifi!enismiflcn.

Goet maeckt moet.

Gunft voedt kunft.

Sm-fprcucken van vier 'boorden

:

Heer uyt, eer uyt.

Watverfcert,dat leert.

Wie mis-doet, die beet.

Veel kals, veel onvals.

Veel grijfe,luttel wijfe.

51>iifbanise/ lefav' honbp meer bcrramclen / foo 't ti

ïjoct Dnucïit/ tejiaucii tctDrn ijcniecneucnsjfr:

nicnöben flaoïj/ Daer eUcn teel toatm fieccht.

"ITT Ie maer een boeckjen heeftge-
''' lefen

Dat placht een neus-wijs menfch te

wefen.

Herpuntje van een gauwe pen
Is 't felfte wapen dat ick ken.

Soo veel mans zijn in een man
Als hy vreemde talen kan.

Gemeenlick ftaet een dwaes be-

fchaemt

,

Diehoogerkhmtalshem betaemtj

Als npen hoogekUmmen willen

Dan fiet men itrax haer kale billen.

Quamnae lijden geen verblijden

,

Soo waer lijden groot verdriet

,

Maer nae lijden komt verblijden

,

Acht daerom het lijden niet.

Het is al goet

Wat dat hy doet

Die men bemint}

Het is al quaet

Een die men haet

Wat hy begint.

Als my een vrientom leenen b^dt

Soo weet ick dan voorfeker dit

:

Leen ick hem niet, fo heb ick toren

,

En leen ick 't hem, foo is verloren

Voor eeril het gek , en oock mijn

vrient.

Nochtans en heb ick 't niet verdient j

Soo is dan beft den eerften toren

,

Als beyde gek en vrient verloren.

Een peertj een fweert, een lieve vrou.

Leent niemant uyt als met berou.

Indien dat ghy genegen zijt

In ruft te leven uwen tijt

,

En feght , en fchrijft , en oordeelt niet

Al watje weet, en watje fiet -,

AVant noy t foo moyen fonnc- fchij

Daer 't al dient uyt-gefeyt te zijn.

Dat ick fweeg is noy t gefchrevcr.

Maer het is 'er by gebleven

;

Dan, ick heb wel iet gefprokcn

Dat my fuer is opgebroken

;

't Is dan beter ftiUefwijgen,

Als van fprcken hinder krijgen.

Oock fteden en rijcken

Hebben hare lijckcn.

Ecrifpt



Berifpr niet lichte dit en dat,

Tc m in foo ghy het niet en vat.

\f'at kan een boofe tongh al twift en

onluft brouwen

!

Die gal heeft ia de mont , en kan

geen honigh fpouwen.

't Is beter van fwijgen

Beron te krijgen

,

Als, dcKDr veel fpreken

,

Een vyer t'onclleken.

Een hont die bijt, en niet en baft

,

Heeft oock de fneeghfte wel verrafl:.

AldieveelraCen

En zijn maer dwafcn j

Ghy, zijdy vroet,

Soo fwijght, en doet.

Wie kan het rouwen wel te fpreken ?

Sacht leggen doet ook keyen breken.

Wel toe-fien, en wel ftille fwijgen,

Doet iemant jonck en moeder
krijgen.

Geen fpies en maekt fo diepe wonde,

Als achter klap en boofe monden.

Sijn tonge wel te konnen dwingen,

Is beter als het konftigh lingen.

Voor hen die gramme linnen krijgen,

Geen beter dingh als ftille fwijgen.

Denckt vry dat hy niet weynigh

weet

,

Die weynigh feyt, en weynigh eet.

lek heb 'et met 'er daet bevonden

,

In ftille waters diepe gronden.

Wie fijn fecreet aen iemant mek

,

Die is inflaverny geftelt.

Een wijs man , en een dwaes , met
hun tween

,

Weten meer als een wijfen alleen.

Wilt ghy bemint, en eerlick leven?

lek wil u des een regel geven

}

Vier dingen dient gy wel te weten:

Geleden onrecht haeft vergeten

,

Ontfangé weldaet lang gedenken,

Geen menfch door achter-klapte

krencken

,

En hebt ghy luftuleet te wreken,

Soo gaet en betert u gebreken

;

Want een die betert lijnen ftaet

Doet leet den genen die hem haet.

Al is u vyant maer een mier

,

Noch acht hem als een groufaS dier.

Daer is geen foo kleynen man

,

Die geen hinder doen en kan.

Leert verdragen , fonder klagen , wie
ghy zijtj

Die verdracght , fchoon gejaéght,

wint den ftrijt.

Weynigh doen, en veel vermogen

,

Eleeft 'er veel om hoogh getogen.

Veel re doen , met kleynem'acht.

Heeft er veel om laegh gebracht.

Een rijck man,die de vrekhey t quelt.

Is arrem midden in het geit;

Een arrem man, doch wel gemoet

,

Is rijck en weeligh fonder goet -,

Waer toe dan mcey t' en ongeval

;

Vernoeght u , vrient , ghy hebt 'et al.

Sin-Jpreuckcn.

Op fchoone bloemen
Is niet te roemen.

Op fdioone vrouwen
Is niet te bouwen i

Want beyder eer

Is wonder teer.

Sonder nat is 't quaet te fiijpeh

,

Sonder handen quaet te grijpen ,

Sonder vingers quaet te nijpen

,

Sonder lippen quaet te pijpen.

Geen quaet en kan ons overkomé

,

Als dat voor quaet wort op-geno-

men }

Ghy,duyt dan alle ding ten beften,

Soo kan geen onluftin u veften.

lek heb niet beters oy t gelefen

,

Als wel te doen en vrolick wefen.

Op een menfch die nieten fpreekt,

't Ys dat fonder kraken breeckt

,

En een hont die niet en baft

,

Hier op dient te zijn gepaft.

Wat men niet en weet te mijden ,

Moet men ftil en willigh lijden j

Want in pijn en ongeluck

,

Onwil bacrt den meeftendrnck.

Wanneer de fchoot ftaet om te

vieren

,

Dan is 't kley ne kimft te ftieren >

Maer als de noot gaet aen de man

,

Dan fiet men wie daer ftieren kan.

Die 't al wil koopen dat hy fiet

,

Schoon hy verftaet den handel niet

.

En veel verteert op kleyne winftc ,

En nimmermeer wil zijn de minfte

,

En alle man fijn goet vertrout

,

En geen bèhoorlick boeck en houd

,

£n felden rekent, weynigh fchrijft

,

'tis vreemt fo hy een koopman blijft.

Die niet en wint, en niet en heeft

,

En efter als een gilde leeft

,

En noch fijn fchulden wel betaelt

,

Segh , foo ghy kunt , waer hy het

haelt.

Met wijsheyt verfinncn

,

Met hope beginnen

,

Met gedult verdragen

,

Dat 's een voet om wagen.

Een die bet ftaegh nae wenfchen

gaet.

En weet ter werelt goet noch quaet.

Dient Gódt vier uyren alle dagen

,

Drie uyren voedt u met behagen

,

Slaept feven uyren , of kundje min

,

Acht uyren let op u gewin

,

Twee uyren mooghdy u vermaken,

Of befigh zijn met lichter faken j

Wilt dus u dagen leeren fparen

,

Soofultghy ziel en tijt bewaren.

Wilt ghy van fonden zijn bevrijt,

Soo ftelt u voor, tor aller tijt

:

Een oogh dat uwen handel fiet

,

En wat 'er over al gefchiet -,

Een oor dat hoort het minfte ding

Dat oy t uy t uwe lippen ging

;

Een boek,daerin ge fchrcven ftaet

Den gront van uwes herten raet

:
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Söö ghy dit na den eyfch betracht

Ghy ftelt de fondebuyten macht.
Geluckigh is de menfch, die, alshy

gaet te bedt,

Sijn rekeningh met Godt geduerigh
eften fet.

Geluckigh is de menfch, die, als

het licht begint,

In fijn verlichten geeft een nieuwe
werelt viht.

Hoehoogerbergh, hoe lager dal,

Hoegrooterboom.hoefwacrderval.

HoegrooterStaet,

Hoe grooter haet.

Vrient meynjetmet het fchaepjê wel,

Soo fcheert de wol, en niet het vel.

Een hovenier moet fijn gemijt

Die 't kruyttot in de wortel fnijt.

Veel en vry boertcn is onfoet

,

Meeftalsmen'tac fijn meerder doet-

Vrient houdt (eer,

Godt noch meer.

Godtwreeckt
Daer hy niet en fpreeckt.

Vrccft gy den blixem ofquaet wedeif

,

Soo houdt u laegh , ofgeeft u neder.

Men fiet 'et hier, en over-al

,

Waer hoogmoet komt, daer naekt

de val.

De vors fpringt weder na de poet

,

Al fit hy op een gulden ftoel.

Het Hof fal naergeen efel vragen^

Dan als 'cf fackèn zijn te dragen.

Dickwils fiet men dat defotten

Met de wijfe lieden fpotten ;

Maer wie fieh nae wijsheyt ftelt i

Liet de gecken origequelt.

Hooge vloeden,

Godes roeden.

Wat is van luft ofmachrigh goet ?

iS'iet beter als een ftil gemoet.

Soecktvfeught, ftaet, rijckdom,

ooft en weft

,

U ziele wei-doen is u beft.

Wat is van rijckdom, luft of eer

,

Geen ware vreught als in den Heer.

Wilt ghy fijn rijck in korten tijt ?

Maecktu'tbegeerigh herte quijt.

Wat mach men van een ouden
menfch begeeren I

Hoc ouder vogel, hoe nooderilyt de

veeren.

Die veel vcrfcts en uyt-ftels vint.

En is tot geven niet gefint.

Seght dit aen vrienden en gebueren -,

Die wil belbetcn, moet befueren.

Telt den rechter geit i

Soo is fijn oir ontftelt.

Doet by een kley nrjen dickwils "ft-at,

Soo wort 'et noch een grcote fchar

Spijt gaept wijf,

N ij t die bijt.

Waanneer de flcutel is van gout >

Waer is 'er dari een flor dat houdt?

Tuflchen bant en tant

AVort veel te fchanr.

G Geen
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Geenhinen>*'ort'crgoetgereyt

Die elders woont en elders Icyt.

De wolf ruyft van baert

,

Macrnoytvanaerc
Dit vond' ick, waer ick immer qiiam

:

Een fchurrift hooft ontfiet de kam.

Doet wel en wandelt in den dagh

,

En lact Nijt fcggcn watfe mach.

Om niet begeert hy wijfcn raet

.

Die op lij n malle luymen llaet.

Schriften van fotten

Zijn voorde motten.

Wiltghy van brieven (ij n gcdient

,

Schriift door een bood' en met met

vrient.

Wïc racrtcn eet den gantichendag,

Maekt dat hy niet meer taerten mag.

Geen menlch en late lich vervoeren

Van lacchcnde fchouten,offchreyen-

de hoeren.

Die 't hooft licht (leekt in alle gaten

Die kander licht lijn oiren laten.

Geen menfch fiet meer lijn hooft-

f\^eergroeye^,

Als die met alle dingh wil moeyen.

Indien ghy vrecken gierighzijt,

Soo weeft het dan van uwen tijt.

Befiet de luft en haer beley t

,

Niet fo die komt , maer l'o die fcheyt.

Niemant wort 'er oy t bcgeckt

,

Als een die het aen hem trcckt.
'

N iet enw ort foo flj n gefponnen

,

Of ten komt wel aen der fonnen.

Een dien het al na wenfchen gaet

En weet ter weerelr goet noch quaet.

So ghy een vrient gerieven kondt

,

Stelt hem niet uyt, maer helpt ter-

ftont.

Als oude honden baÜ'en ,

Men dient 'er op te paflèn.

Geen oude kat fpeelt met een bal

,

Maer loert hoc fy wat vangen fal.

Wanneer men't een of 't ander mift,

^oo leert men dat men niet en wift.

Wie vint, ofwint een waren vrient,

Die heeft lijn dachloon wel verdient.

Dic meer begeert dan hem betaemt

Mift dickwils dat hy had geraemt.

Hoe I liet men dit niet menighmacl

,

Aen Gaeutjf ontglipt ook wel een ael.

Hy behoeft een harden fchilt

,

Dic het al verfetten wilt.

Kacgrooteblijtfchap komtgetreur,

Vreugtin het huys druk voor dcdeur.

Hafpels in facken , en hoeren in

fchuyten

,

Die plachten veeltijts uyt te muyté.

Hy doet de goede lieden quaet

Die 't quade Ibnder ftraftbn lact.

Geen nutter ding voorgramme iinnc,

Als ftil te zijn, en tijt te winnen.

Onrecht te lijden, en niet te plegen,

Dat acht ik vooreen grooten legen.

Een harde ftccn die wet het y fcr,

En harde Hagen maeckenwijfer.

Een die 't al heeft na fijnen wenfch ,

Acht dien een ongeluckigh menfch.

Sin en lacht-jpreiickcn.

Kunft gaet om broot

,

Maer helpt ter noot.

Alle dingen kan men dragen,

U ytgelondert goede dagen.

Hy die een man was in der noot

,

Die blijft wel onder weelde doet.

Geen gout lbo root

,

Of t IS voor den noot.

't Is even goet wat dat men kan

,

Wanneer 't geluck wil metten man.

Te recht Ib acht men't flimme katten

Die voren leckcn , en achter kratten.

Diejocken wil, moi.tjockverftaen

,

't Is anders beter ongedaen.

't Is goet jocken daer goede gront is

,

Maer maekt et dat 'et niet te bont is.

Méprijftdedicht-gewoldefchapé,

Want by den ruygen is'tgoet rapen.

Om te fnijden in den kaes

Dient een wij fe met een dwaes.
Heden koop-man,
Morgen loop-man.

Godtbeydtlangh,
Maer wreeckt ftrangh.

Een aep wil met een yder gecken

,

En fy en kan haer eers niet decken.

Wie fpreeckt, die faeyt

,

Wie hoort, dic maeyt.

Heeft y mant met fpreken fich vergift

Ten wort met geen fponfy uytgewift.

Defeughmifdoet,

Debiggeboet.

Swijgen en dencken
Kan niemant krencken.

Het leen is voorden outften

,

Het geit is voor den ftoutften.

De naefte in den graet

,

d'Outfteopdellraet,

Mannen voor vrouwen
Sullen 't leen behouwen.

Geen moeder maekt een baftaert kint,
Hoe fy hetraept, ofwaers' het vint.

Van deught tot deught

,

Van vreught tot vrcught.

Watick vliede, wat ick wenfch,

Wat ick doe, ick vind' een menfch.

Q ,Ofc 'Jotitrcl'ncï* cnnbclirft te laiibc hoincnbf/
^^ liccmocnt ban De |luerl)ci)bt bcr «r / bcrniit

bdttpccïbcn/ Ijonbcii/ jagcii cii blicacii / gcernc te

I)oo|cn/ cnfclf^rmahclich tcfpjehcn ; tiPttoclcheii

ijaiiDcl Ijp be bolgcnbc fpjcccli-tooojbcii Ijccft qc-

iccrt/ en tot fnn cnijcn en niibcrc biirnbcnaclj^uiih/

bicracn-getehcnt.

Hy iseen dwacs,

Dicom eenhacs

Veel Imcrtcn lij t.

En noch ccn peert

,

Veel ponden weert

,

Den hals af-rijt.

\\ ie in defomerviftjcn in de winter vinkt,

't Is vreemc indien het vlees hem in de
kuypellinckt.

^Vie 's winters vinckt, en fomers vift

,

Hoe veel hy vangt, 't is meer gcnuil.

Wilt Eluus ftaet voor u niet kielen ,

En legen voor de jacht verliefcn.

ycuitor xenert. conjngu immemor.
Vliegen cnjugcn
Sijn vrouwe-plagen.

Een Haes, ccn Ree, een Swijn

,

Dicle vangt maecktfc zijn.

S/f vemre, rex.ne regni negligAntur munu-
Zijt ghy een Prins, jaeght niet foo ftcrck

Dat ghy vcrfuymt u eygen wcrck.

AfifttX' vaut meflier

Olie efprevier.

't Is voor u huys ccn vaflcr balck

Een ambacht, als een grage valck.

^i5iiïa(lctat3Cja<5«-tiV3/

3tbcr nif alle tagc üwjc taj.

Alle dagen

Kan menjagen,
Maer de vangh
Komt verlangh.

De chiens, oifeaux , amours& armes

Pour tin plaifr beaucoup de larmes.

Van vogelen,honden,en lichte vrouwe.
Voor eengenuchte, duyfent rouwen.

9}ïttunivt(%nhunïicn t(ï nidjtöut jagen.

933cnn Dcv \)\\x\X) ntcl)( tufltij ift jiim jajcn / fo

rcttctartufDcmhinbcrn.

Daer baet geen iineken, bidden, ofvragen.

Met onwillige honden is 't niet te jagen.

Ivcrj bird is knouvcn by hüfeather.

A petite occajton

Prcnd Ie loup Ie motiton.

Wanneer de wollif honger krijght

,

't Is noodigh dat het fchaepjen Iwijght
j

Want al en bleet 'et niet te veel

,

My grijpt het beesjen by de keel.

P E E R D E N.
llcavaltanto val , quant' eglt va.

Freno indorato non megliora tl cayallo.

Een goet peert is een edel have

,

Als 't reyn van hayr is,en van beeuen gave.

Detotitpotlboncheval.

In al hayr magh wel een goet peert fteken.

't Is om niet gefleuyt , als 't peert niet

piflenen wil.

Bonpied, benatl.

Caval corrente,fcpoliura apert*.

Chicorretnpofta

Conlamortejchorza.

Cheval de paille i

Cheval de bataille.

A cavaüo (hinonportafeüa y

Biadanonficrivella.

Trotto d'afinopoco dura.

HONDEN.
Qui tue chdt eu chten

,

N« faiól paf bien.

Canis domi ferociffimus.

Canes panes fomniant.

Canis timidus vehementius latrat quani

mordet.

^tc biinï)c Dic iM<( bcflcn/ ki^<n ntc^t.

O^ni trifto can, mena la coda.

Can veccbio non baia indamt.

Non (idatantopane alcagnuolo quanteU

fua codo dinianda.

Chtenfur fortfutnier e[l hardi.

C<trez.z.e dt cane ,

Cortefie dtputtaitie ,

Jnritid'bojii,

Konpuof^r che non ti cofti.

Als ghy getoeft wort van een weert

,

En dat ccn hont u quifpel-fteert.

En dat ccn hoer u vrientfchap doet

,

Denckt vry dat u dat kollen moet.

Can che abbaia non morde.

Een hondt die men een been ontneemt , en

kent geen vrienden.

Bloode honde b.iflen veel.

Sy en bijtc niet al die haer tanden late fien.

Beter een hondt te vrient , als te vyant*

Lact, dien het lult, te jachte loopèn

,

Ghy, hoefje wiltbraet, laet 'et koopen.
Amoris
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Liefdes Kort -Sprake.

INLEYDINGE.
PH iLARETVs van jVaermont, een foet-aerdigh

Edelman, in fijn groenejaren de werelt met oordeel

gefien, en verfcheyde talen geleert hebbende, is na-

derhant in fijn vader-landt gekeert.ende aldaer eenge-

ruymen tijt gebruyckt fijnde geweeft in verfcheyde eer-

licke(doch moeyclicke}bedieningen.was eyndelick van

de felve vermoeyt en af-keerigh geworden , en hadde

daerom fichmetterwoonc begeven opfekerfijnbuyten-

huys,ineen vruchtbare lant-Üreecke cierhcken op-ge-

bout, om aldaer fijnen overigen tijt in ftille befigheyt,

buyten nijt en ftrijt foetelicken over te brengen. Hy dan

inditbuytcn-levennu cenigen tijdt getreden wefende,

geviel het ontren: den liefFelikenMey-tijt dat hem in de

vüor-feydegelegentheyteenige fijn vrienden, ende on-

der de felve een goet aen^tal wel opgevoedejonge lie-

den quamen befoecken ;die hy op een fchoonen morgen-

ftont (ineen venfl:erleggende)haddevermerckt eerftte

gaen wandelen onder de bloeyende boomen van den

aenleggenden hof,en eenigen tijt daer nae fich ter neder-

gefet onder de nicu -groenende telgen van eenen jeugh-

digen linde-boom, op het voorhofftacnde ; Alwaer de
felve onderlinge tothaerekoninginne hadden verkoren

Jonckvrou Phronejiavan Geefi-rijck,mex. machtom voor

dat mael een iegelik op te mogen leggen foodanigen lafl:

en bevel als de felve foude mogen oordeelen tot de mee-

ftc vermakclikheyt van 't gefelfchap te fuUen dienen : in

welck ampt de voorfz.jonck-vrouwe Phronejia (na eeni-

ge heufche verontfchuldinge)getreden fij nde,was befich

aendendefcnenden genen vaft'teenof't ander te ge-

bieden > hier door begon in 't gemoet van Phflareim (dit

hoorende en fiende ) eenige gencgentheyt t'ontftaen

om fich by de voor-feydejonge lieden te vervoegen , ten

eynde om mede" wat goets en wat foets onder de felve

voorts te brengen, nae voor-vallende gelegentheytjalles

ten eynde om aen de voor-feyde fijne gaften te betoonen,

hoe aengenaem hem der felver gefelfchap moeftewefen,

(dewijle hy , als tegen fijnen aert en jaren , fich onder de
jonge lieden quam vermengen. Hier op dan beneden

gekomen fijnde , en het gefelfchap naerderende ,ishem

van twee fncgejonge licden(fich van den hoop af-fonde-

rende )de wegh heulTelickaf-genomen , doende de felve

aen hem verfoeck ,ten eynde hy de jegenwoordige ver-

gaderinge wat by wilde woonen, en met fijn bevallick

gefelfchap wat vermaecks aen-brengen. Soetejonge lie-

den (antwoorde /'/j/Z^r.f//^) dat ick hebbeen paft nietop
defe gelegentheyt , en dat hier wel paflen foude , dat

enheb ick jegenwoordelick niet ; laet my daerom aen

my felven , en onder-houdt malkandercn , als ghy be-

gonnen hebt} vogelen van eender veeren dienen beft te

A % i.S 'et fulch^ / foctc jontre licDcn/ bat icft mijn
Ijooftronc-om bcfïeben bmör / ri'ct met bcrfrfje

rofcn/iiac örti aert ban ticfni liesfelidKcn Jiaep-tijt/

macr met rechte I;ercl»[)of-bloemen / bat iö/ met
meiiigljtc bangrijfc ftaircn/ nacbegclcGeiitberibt

mijner jAvtn-, cbcntocl nocljtan?" / alfoo ich öcci w-

toe jcücntooojbigtjcjn in mpfclbengcbjacrben r^c--

tocjbcn foo ecniije ( 'h en toeet niet Ijoebamgc)

Jeuóijbise niballeii en atbacötcn / foo ben ich 0ene=

gen getoojöcn Ijet l'erfoeeh / bun lieben aen mn Ijc^

öcn gtöaen/ nae te liomen / ten beften bat ich han

;

famcn. Neen, Heer, antwoorde een van de by-ftanders,

dit en is geen haven om foo voor-by te zeylen fonder tol

te betalen : heb ick niet van wijfe heden gehoort dat hec

de befte flagh vanjonge lieden is die foo wat van den ou-

derdom al-reets in fich vertoonen ? * En wederom ,
dat

het wel de bequaemftc foorte van oude lieden wort ge-

acht, die noch foo wat van dejonckhey t aen fich hebben

behouden ? Dit gebeurende , en defe woorden noch

nietge-eyndigt zijnde,bevcnt hem PhiUretus omcingelt

en als belegert van een groot deel van 't gefelfchap ,
alle

gehjckelick het felve verfoeck met eenparige begeerten
^

ernftelick acndringende : des hy fich eyntelick liet gefeg-
'

gen, en met eene de koninginne eerbiedelick gegroct^en

de handen gekuft hebbende , fette fich neder nevensjuf-

vrou Vtrgtma 'van Bly-leven , verwachtende op wien de

bevelen van de koninginne foude komen te vallen , en

wat de felve foude uyt brengen. De koninginne niet

langh hier na haeroogen flaende op PhiUretw ,begon te

feggen -, nadien tot haerder kennifle was gekomen , dat

hy,onder andere goede faken, in fijn rey fen naeukeurigh

was geweeft om voor-raet te doen van allerhande aerdi-

ge fprcucken en fpreeck-woordcn, die hem hier en daer

onder andere natiën waren voor-gekomen, dat fodanige

fpreucken kort en fcherp zijnde,en in weynigh woorden

veel begrijpcndejhaer bevel was dat hy ten goede van dat

foet gefelfchap fouden aen-vangen uyt te brengen , en te

befchrijven de rechte Minne-plichten,beyde voorjongc

vryers en jonck-vrouwen , en dat alleen door fpreeck-

"woorden en foete fpreucken, om alfoo eens in een Kort-

fpraccke te mogen ficn , dat foo veel aerdige geeften in 't

lange voor defen hebben voor-geftelt.

PhiUretus, fich willende verontfchuldigen op fijneja-

ren, kortheyt van memorie , en andere ongelcgentheden

meer, wert met gemeene ftemmeverwefentotgehoor-

faemheyt; in voegen dat hy, fiende hoe dat hy gefchecpt

was , en dat ff^ den bal fpelen moefte foo die lagh , den

voorfz. laft eyndelick heeft aengenomen , met verfoeck

nochtans dat hem tijt foude werden toe-gcftaen tot den

naer-middagh ,om fijne memorie middeler-wyle op die

gelegentheyt wat te mogen ververfchen:Het welckhem
by allen zijndein-gewillight, heeft fich terftont daer nae

aldaer een dienaer gevonden , die hen alle verfochte tot

het middagh-mael te willen komen ; waer mede het ge-

felfchap van daer gefcheyden.en de mael- tijt korterheb-

bende gemaeckt , als naer gewoonte , heeft fich des nae-

middags ter beftemder plactfe in vollen getale laten vin-

den, alwaer Philaretu^s int midden gefeten zijnde,en een

fchriftelicke memorie, tot fijnbehulp, indehant heb-

bende, aldus begon te fprcken

:

en tot bcricljt ban l)onbarc en Ijou-nuttejonrtfüf»

Den te openen foobanige acn-nicrchnijen fils iclt

uutfijjeuchenban bcrffFjcnbrbolclien t'anbcren ti>

Den bebbe utit-0rbonbcn:oo;beelcnbe nnjne jjlicbt^

te toefen/ bat ich een pbcr'm Defe gclcrrencljcpbt

aeihtoijfc ben toegf) / bien ich / nae btoalcn en nia=

Icn/ citinbchch fjcbbc geoo^beclt ben beften te toefen.

V.nn (Iroomcn te (preken , is w.ikendc tuydcn wcrck.

Sfch home ban tot hc fahc / en fcjge bat een ©j'pcr/

ecnbjp-öecrtoefcnbebanfijnejcugljt/ meen O^p;
flet / \}}n teer 3!jnbem fjare jeugijt / beiibe b?p tóat

faericöt^ ban boen fiebbcn ontrent j^etbelcptban

Öarejeiig^t: een bjücc om fijn b|iil)epbttecltctie<=

bjnpchcn; een bjpjlcr om ïjat r tccrljcpt niet te mi^<

fajunchcn/ d'onbcfochtc , <J'onbedoc!ne

,

fent men
batroutji/ en 't i^ betoaerhepbt/ toant Sprccck-

woorden zip dochters van de dagclickfchc oiidei-

vindinge. 113el acn/ ichbcn cjrfint {jier toctoat te

fejoen / macr op tiet h07tiïc Dat ich han ;
Een

greynt)cn pepers u beter als een mande vol pom-

poenen ;

'Utadolefcentem . in auo aliquid fenile, Cc lênem in quo aLquideftadolcfcentis , probo.
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Niet hoc veel , Maer hoe ecl.

Niet hoc klcyn , Maer hoe reyn.

c^nmallfnuiiicrcii/

Lesplus courtesfolliss font tousjours les

meilleures.

De konnc mnllighcden zijn altijts de befte.

't 'Js' ccn 3'talinni^ ff(jarii /

Chihakautitomoglie , menta una coro-

na dipittenz.A j chtri hakaHutodue,

merita una dipaz,ziA

.

Die een \\i\i heeft geh.idt , verdient een kroonc van
lijdniemheyJt

; 'die 'er twee heeft gehadt , ver-
dient 'er een van dwaesheyt.

't Jüfciijfraiiptooojt/

Lepremier nsaryefiamy , lefeconimarj

cft mary, /c tters ejl mature.
De ccrfte man is ccnvrient, de tweede man is een

man, de derde is ccn mceller.

^ommigt oiiölt oii.ö jtncn berber / cnferjtjcn /
Eens re trouw en, is nootwendicheyc i twecmael

,

IS malligheyr; drie-matl, is dulli°hevt.

IDat mii ürhiiisljt / \t\\ Ijciiüc Dit booj toacrac5=

rjaö /

Als van twee gepaerde fchclpen

d'Eene brceckt, ofwel verUell: >

Nicmant fal u konnen helpen

,

(Hoeje foeckt, of hoeje kiefl:,)

Acn een, die met effen randen

Juyfl: op d'ander paffen fou

;

d'Êerfte zijn de befte panden

,

Nieten gaetvoord'eerftetrou.

33t)fr loifïic bit foo 't fjcm goct biincftt ; boo; nip/

\t\\ cnfa[ jcjniüjoOs'DcIicft niet 1ïaenaI?'opl)ct

errtie / en Ijoe men gcuoeaclichrt bjcr toe ijera=

hen fian. <C\\ büer toe fcglj itli bit / als tct ecu

in-IcpD:n(je

:

Een dief vond' licht een open kift

,

Indien hy alle dingen wift

;

Een vryer kreeg wel haeft een vrou

,

Wift hyflechts waerhy vrycnfou.

IDat taet ban cm bit te toeten \ blagen be Dt'nerp.
'^i^x anttooojüe; bat Ijier te lauDc'n onber bc )on=

jjc bofötcrs in 't gemeen tiemc of tociinirjc te

binben sijn / bic met en Ijellen naer crn ijoct gc^

fclfrljajj/ betoijlc men bcfclbcinïjarcbjpïjcubt

icct / fonber btoanglj ofte, aenrabuijje tot (-.loo;

fhr-Icben. UDic ban De felbe en fcpt 'er niet t'ccs

niijcr tijt/ tni niinflen in [jaer feibcn

:

Moriar, nillnubere dulcere cit.

Hcureufe vrayment ejl la yie

He Lifemmey quife marie

,

Et a trouvéun bon ejpoux ,

Temeure \ficelanefHoux.
Oxne adeö genus in terris } hominuniniic ferarutn-

quc

Et genus xquonim, pecudcs, pictïque volucrcs

Infurinsignciriqueruiint.

Al het klcyn en groote vee

,

Al de viffchcn van de zee

,

Al de vogels van het wout

,

Wenfchen om te zijn getrout

,

Wcnfchen om te zijn gepaert -,

Waerom mijne jeughtgefpaert ?

I'.ijqua ilfvrmie , •

Tout -veut compagnie.

Cccur fansfame

,

Corps fif/s ame.

Al is de Mier
Het minfte dier,

Noch wil het paren

:

Een rijpe macght,

Naer ey fch gevraeght

,

Saldichacrfparen?
Tluft ban ccn )3n;iclindi (jccncban allcinftjne

in-bceibinacljicrbaniipt-neincn: en baeïoni / iff»

Liefdes Kort-j^rah.

jonclï • b?"er / bacr gïju fjet coglj cp t)ebt/ foo frelt

'ctbaif/bat

Jonge jaren

Willen paren.
*r>egintfcto.it acn re iioinenj benclit bat QÏjpfe in

ïjacr fclbfiiljocn mompelen

En cjpcrant mteux ,

On devtcnt vieux.

Met beter te hopen

Is de tijt verlopen.
^a bjn niet fonicr reben

:

De dcmain a dcmam Ic temps s'en va.

£;; attendant «;; mary quifoitcheva-

her.

Les tetinsmepenientjufqu'att hra-oier.

Terwijl ick wachteen man van rid-

derlickenftaet,

Soo voel ick datmijnjenghtalvaft

daer henen gaet:

3ll6 eens op foobaniijen cuijelericntticribt em boo;=

treffclijhe jonth-biouto iilaefjclich (toojtgcfenc)

gefp.'olientfljelibcn.

"Tffctecr/ ftoatU/ enWerrh» bencfttbatfcbcqua!
"
nicn^omljetpachber licfi^en/ al^ om meiile-

ffecncn te blagen. a?clcoft be .iT^eöcnjiicn en

jlatiicr-mceflcr?'/ bic Ijier in hiacr fpjchen/ en

jtjn geïooon te feggen /

PafCS couleurs, defirsmalaccornplis.

Vryfters, 't bleyck van uwe wangen
Koomt van eenigh foet verlangen.

Fil/epafe,
Demande Iemafe.

Bleycke verven

Paren of fterven.

'-Jffc hloeriiban Icbcn> Ijoiibt fclicr

Dat foo een Amazone ecncn Alexander verwacht.

SCfl'c bloofcnbc/ en tecl-gcbacn >

Onpeut hien yotr k fa couleur ,

J^ellepeut e[Ire fa douleur.

Men kan wel fien aen haer gelaet

Dat fy het minnen niet en hact.

3:ftf ficcïiclitk? til bcr.chc miO'cÖ'C»

Autfocietas , aut ir.ovs.

s''ilfaut mourtr unjour

,

Ic yeux mourir £amour.

Wanneer het immer wefen moet

,

De minne-doodt is wonder foet.

<* 3 ''i'i-' tocfiigi) / c» {"ftjaö

'

Malaifcnr.cnt peut durer Ic rofiiijnol en cape.

Een wilde vogel acht 'et pijn

Langh in de kooy te moeten zijn.

SfiTcfiKacrmocbisf)/ en bichtoil^ fucljtcnbc •:

. Urtfouprir

d'Unfouyenir.

Maeghde-fuchten

Zijn maer kluchten.

^T'cnchtbatfcfcrt/ often minfïen pcpfl /

Souprir uamour Dieu rous convoye ,

Oiije ne puts allerje -voiis envoye.

Soet fuchje vlieght eens by den man
Dien ick nu niet genaken kan.

jPc Ijcoglj-bJabenbc en mccbigij 2 fcgDt bjpc^

I;ch/ '

Ii'.atnmoniuni , ad majora tcndentl , dccus ac ;o-

bi.r.

Macght, wilje ftaet, ofeer , of glans,

Deluyfterkomtu van de mans.

3[1"c ncer-naeljtig!i,' en lilenn in öaer oogent
Humilis mens apta niarito eft.

Een nedrigh hert is voor een man
Soo nut , als iet dat wefen kan.

JJiTe qualiirh gcljonbcn bpccn fiief-babcr /(lief-

mocber^of DiergcliKl'.cï

Of iemant deur , of venfterfluyt,

Die qualick is, die wilder uyt.

Eft mihi namque donii pater, cft injufta novcrca.

(,3t!cf-moeber i^etn Ijatigcnafm;cenj!3niTcn
tonpcnbe op een tijt nac eeiiljont / eir ralicnbe fijii

flicf-moebcr/nepbat'etnict aImi>Sentoaé. <:-cn
bjamt feggcn

:

)

•j ^t\aA bp eenfajocber/ ofanbcr gotbc bjicnben t

irh toect bacr ;ijnbcr bie fcggcn berbrii

;

E me?,lio una cattiva parola del niarito

,

ch'una buona del fratello.

Al beter van een man bekeven

,

Als by een broeder wel te leven.
«iMin oacrom / tot üeflimt / flcUbaft met ben cu^

ben 5i cer-mrrtïcr ban bcfe himfl /

om nes

Pofte capi.

Geen vogel (wilt vry netten hangen)
Of hy en ftaet te zijn gevangen,

.Ou bojber tot bc faccl;c felfo"

;

Soeckt ghy een wijfna uwen wenfch.
Ga niet voor eerft tot eenigh menfchj
Godt is de vindervan de trou

,

Gaet eyfcht van hem een goede vrou;
En krijgbt ghy dic.foo geeft hem eer,

Want't is een gave van den Heer.
IBacr alssithbaii een gti£tcl>|ctitocfpjerchc/

ifliniberitaegcen bol-macchtc. ö'3 taliacn fent
toel/

^

Ogni donna , e vaccj

Ac]iia!chctacca.

Kocycn hebben plecken

,

En vrouwen haer vlecken.
ïltpnorf) beter/

Wie peert, of wijf , foeckt fonder ge-

breken j

Die mach het werck wel laten ftecc-

kenj

En dencken dathyfijnbedcnftal

Voor eeuwigh ledigh houden fal.

jiKaccht b;p u rchcningc bacr nac; anbcrs getoifle»

liclicöpfultubcrgificn. 't ^^feerhct/ cnb'cr*
barcntiiept leert 'et:

Geen foo fchoonen fchip, of 't heeft een pompe.
ï}et ttocebc bat Ijicr te boen \i / leert onë t>e

üfrang-man/

{ Entreprendre aiec prudence

^

il fautJ^ Pourftivre avecefcrance,

(^
Supporter ayec patience.

Met wijsheyt te kiefen

,

Geen moedt verliefcn

;

Maer ftaegh vol-herden

,

Soo fal 't eens werden.

%Mt cn?" ban eirr in 't bpfonbcr bat feggtn;

ecrfï nopcnbc 't bcgiiifcl / of [jet fcïjoon bc toacr*

Ijcpbti^/

Jjfez. demande, quibienfer^
bat

Heuftlick toegeficn, gciiocgh gebeden is, en dat ccn
die wel dient, met ftil-fwijgcn eyft.

Xiorljtans" een pcgelicfï (aeii toie^i (jet crnfï ië bicnt

te fpjehcn/ en ront te gaen (nlé 't tijt i^.)

"

toaiit

llinalcrcfce, achiCafcondc.

Verfwegcn quaet

Blijft fonder raet,

Verborgen pijn

Geen medecijn.

Oorli

Die fchamen, en mijden,

Sraen veel ter zijden.

.Oopi-nbc bc bcrhiefingc ' en Jjoc b^x tr boe.i i?/

bacr acn 15 bjphwtbcel gelegen.

Femme^ meIon
Apeineles cognoit on.

Vv^ie kcnr'cr byt nac rechten ey fch

Meloenen, cfj het vrcuwe-vleys ?

TiSp fesgcrt öBltorn fcngcct gcbolrr!) / metl
Sfltinifccn:

Noveris, qw-natrarcvelis.

Keni



Kent, en verfint,

Eer datje mint.
Csfmet Den ^^JanJdcrt/'

Ante que caics,

Mira que hazes,

Que noes iicude , que dcfcliazcj.

Eerdarghygaet
Ten echten Ihet

,

Let op u faken;

"Want 'ns geen bant

Diemet'erhant

Is los te maken.
5?f frtinfcöcii fclccrnulicr fcnöf tod /

Mefurez. trots foü , ayant que tAiüer ïidu

Litfks Kort-Jprake.

ïDeiji) ban met bc jstljtigöctibtm bit tocrch.

én tot bfHupt/
Laetiachtigeluydcn op cftris rijden, foo leerenfè

wathunnoodighis.

H5aa bit bictit al nicbcplartfr tcïjcbben / ljoc=

tod luenat fcljoon (jdiomcn i? bp bf gcnr bic men
rcrijt mepnt. Oat groot en bcDcnchdirh JDoojt

en Dient niet tcrftont uptgeflmgert: men maeljin

foo rrrciorc faccften niet ballen ocliieh een €nü m
een bilt een hoen in Defloot/ cf een boer in bc f]Oo-

ffn ; bacr Dient foo toat bocj-fyel!; gcbnindu / alé

bc fctjfvnier?" pleacn / eer fp het fpci acnbancrcn.

Daci- dient cerft foo wat van den bootgcfpioKcn,

om allcnxkens acn het Ichip te geraken JX^acr Dc

faeche een? tod begonnen jijnbc / en bient om geen

toacn-l':eefe hrötelijrhen naegdaten te toojben.

^toacr-ljooföiaieDDt i.€ fjicr / eu elber^ fcijaDo

unefois.

^ui fe hajle en chemir.3.nt

,

Sefotirijoye htenfouyent.

Wilt ghy w at maecke n

,

Meet wel ulaecken

Eerdarjefnijt;

Hy kan licht dwalen

UytHjne palen

Die haeftigh rijt.

lam.iU chofe fe f.t bier: en hajfe , fors

quefu^ir Uyrjte.

In haeftenkan nier goets gefchieden,

Ten zy dat ghy de peft wilt vlieden.
N:et iiict'irhaelt .Is \ loven te vangen,

^cgijfnton. crn met ren frjmprjcn

Haeftige fpoet

Is lelden goet.
Kihil tam mimicum conllliis, quam celeritas.

Die wel op een faeck wil achten

Die en moet voor al nietjachten,

^erinotfahcn mach nicn iicljt ober-ijaen.

Campernoelj ' of duyvels broot

Wort in weynigh uyren grootj

Maereen goed' en nutte vrucht,

Die en rijpt noy t metter vlucht.

Goede en grootedingen willen rijt hebben.

ïiSpfonbcr in foo cm gètoichtiüt geicgentjjcpt / al^

16 De flcne Dacr toi' ban fpjchni.

^m en ha.ftefe marte , a lotfirfe repent.

Vdinepaur, certaine mifere.

Ydelevreefe, is fekcrc ellende.

Laet de vogclkens forgen , dic hebben dunne been-

t)ens , fcct bc ©uptsman.

Chi htpaurA dtp*JJere , non feminipa-

TltCO.

Wie voor muflchen fich ontfict

Die en faey' het koren niet.

't '9'5 Iv.ci a^^cii / Dat icmant DoojbJcefe cbm
ïjet fctbc Dr.r Ijn b.'ccfoc, ficlj cp Den IjaCe IjaclDe

.

LcmxUdvie?:t, accluyqta malfin-
ge.

Die (lacgh vcor onhey 1 is beducht

,

't Is felden dat hy dat ontvlucht.

't y 3" btoacÊÏjci'Dt boe? een blacutoc-fdjccn te

Dndjteii, eer mirn fórb opt ftict.

En U cxierne des Urrons^ on nepar-

Ie dugibet.

Die ftelen wil, mott om peen galge dcncken :

Dic fpclen wil moet fich een bü-flagh getroo-

ften.

Plus in mctucndo eft mali , quam in eo quod ti-

metur.

<t;H in alle manieren ip in bc b.'ccfc bcdtijDtjS

mecrbei quaet/ als m Defaecte fciiisDie 0cb.fc|l

toojt/ fthoon bic al qimlijcU hoonitupttctaiitn.

<!5act Dan boojt met bc gocDcfacchc / en )foot u acn

een hlnmticn liict.

Chiguaideadogni penna, nonfe mailetto.

Wie elcke veer wil fien en raken

,

Hoe kan die oyt een bedde maec-

ken?
Oodifföoon fjetfoo gebici/ Dat mcnubooibn

toces, en Dc ftuchcn in De Ijant gaf,' ncch al nictge^

77

<J?nboo2bcI>?per^/

Acnhouden doet verkrijgen.
«2bentod entoil ichniet raDcntot een gcbiitrigfj

en mocpdicK berbolglj / om tcgen^ toint en
fnroom fottdifh acn te Djingen. «Oceiifin?; Kult
noyt fooeenvryfter aen^den mont , dat'erhaer
't hcrteaf (eerdoet.

't3f5' Dctcrfomliirjlen toat aehtertonert^ te bcp«
icn, om een bcterni fpionglj te maken als boo^=
toaerte te poogen/ en in Dc floot te ballen.

Nihil magis amorem incendit, quam
carendi mctus.

Leniusinftandota»dia tollcaii.

Donntifguita nttgx ,

S^epDi fug'iltAprtega.

Altemets wat achter-blijven

,

Doet oock dickmael hefde (lijven.

Des amxntes les noijettes ,

d'Amour AÜitmettcs,

Geliefkens kijven,

Doet liefde beklijven.

JRcnfict'ct'fomtoijIcn

Pertroppojperonxr Ufuga. e tarda.

«Sm pcert/ te bed met fpoo:en getTc!;en/ toS
bicIiUnlei met bocjt. XP.m moet tiiDcn en jlonbcii

hennen. 'BefdjepDcnljeriDt en Ijeuphcptmoctljici:

en clDcr^ plactfe Rebben -, geen onbcfcöbftöcpDt/ en
mmD^epgementcn:

Tout par amour,rienparforce.

En plceghtgeen norsheytof gewelt

,

Maer denckt dat hier macr liefd' en

geit.

Al die met haeft een vrouwe trOUt, ftoicl)t/ een goet aenbeelt en

belwiicken.

moet voor geen flagh

Vint (als 't te laet is) dat hem rout.

3taet onë Dan befliipten met ccn .èmnc-faedt / en

fessen/

Plustoji Meurir

^«' Amandner.

d'Amandel bloeyt vroegh, de Moer-
befy laet

,

Maer let eens wie het beter gaet.

't OuDe m bertrouöe ÏDoojt ftpt /

Sat cito , il fjt bene.

A(fc2.to(tyfihien.

Haeft genoegh

Is'tweigenoegh.
Cn Dit fonDcrlmgc bcoj hjncTf" ban bacr ecrfte _ ....

toambaii5 / Die honncn fici) booj al licttclicfi ber= ofte ooeh tod foo neer-flacljtijgf) jijn / Datfc 't gc'

taftcn-,'
' " ' '

Kalf-vleys , half-vleys.

££nvr)-cr ( fcggcn ccnigc) diens baen niet langer

en isals (Tin tanden , dat is een monfter ; DCT fulr=

licr faccften cn bcrbctcrcn moet met toat tcbcrs

tocben.

Van vroegh ombiiren , en laet te trouwen, en krijght

men niet licht den hooft-fv.'eer.

;;~in Doeïjter^ toert OU in ecnigclanöcnanöcr^in

'ttocrchgtfïelt

Üamour geuverne fin rojaume fians

ep'e.

In 't koninckrijckc van de min

En mach noch ftael, noch y fcr in.

JÖat Dan » fjicr en Dienen niet al.^

Sijde woordekens,

Fluweelc boordekens

,

Met fachte koordekens.

€\\ ! foogfjneenrccijtbiper jijt/ Defoobanige

5i)n tod te bniDcn /

Aiftftus verba fuppeditat.

Fac tantum cupias , fponte difertus

eris.

Heeft u de minne recht gefteken

,

Gewis ghy fuif wel Icercnfpreken.

Il nejl hurdy qui s'effroye d'un re- (Cbcn-tod / al öcfe ftaperinge en moet u geen af-

r^ fccermalienv;anDcbenunbe/

Hetiseenkillighhert.enfondergoe- ^'\^^"''''' ^"^ ^'"'"
'

^"' ^""^ ^"^

Dattm'dcn eerftcn Neen een lieve
Schoon datje fomtijts lijt, blijft cfter

vO'fterlaet.
welgefint,

9;n Defen gebaiic Dient foo toat Ijeufcljc onbe. Want die om weynigh haet, en heetc

fcljacmtlTcptm'ttoerdïgeiTclt/ noyt veel bemint.
Vbt pudor nocet , Jlultitta efi^non pu- b'iTbareiubcpDt leert onö /

dor. Dat met moeyte verkregen is, wort

Daer de fchaemte fchadelickis , ifTe met minne befeten.

niet als dwaesheydr. «engcmeiiniichcrcbciirfct Dat

9ck tocet Dat 'er ecnigc foo Ijoogh-Djabenöc

/

Die weynigh hefteden wilt , felden

x ooeh tod foo neer-flachtish 51)" / öatfc 't ge» goet \' levs kooiDt

K'S^I^SÏ^^SSin^^lSS
,

^ou^t,a.,»,n'i.t,.tboSufloeh-rcgd/

leert Dat fiilckö een misilagij i,s. jlScn Dient t)icr lek jaeg, ophoop, ick wil volherden,
baitcrtnfijnfcljocncntcgacn. j)^,. pietenis, datkannoch werden.

.,;^f rt'^^'T? '"T"' ^- Omncsaëraqu.tepcrvius.
Wiebcfchromelicken vraeght , die

i i
_ .

leert wcygeren.
5;ntegcnDed/

Courage, fatct rouvragc.
Lx -jefve awc Ie duetl , U fiUe avec U j^^j ^^^eyt krijght men vyer uy t den

morveau.
ft^gn

Een weeuwe die noch rouwe dracgt, gjagcT^en ©jpcr^ ftrfifacnbjntoatgcmcensV

En n:\et het fnot,ct;ijonge maegt.) DeüadigcJager vangt het wilt.

l

Des A rents onvermoeyde vlucht

Die dringht oock door een ftuerc

lucht.

Ongefien

,

Kan gefchicn,

SXiatx Defen al met tegcnflacnöe/foo u Depjaem

foo iiacu toet tgeleyt/ Dat gijp merthtDat'eriiict

af-ballenenfal;

G 3
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lek fcgh dat hy mét reden klaeght

,

Die niet en vanght, en langejaeght.

ïüat niciJt l

Mieux reent r, quemalfuilltr.

Beter is 't te riigh gcgacn

,

Alsecnquadcn fprongh gcdacn.

.$)ift iiu-ii luf t Diriital?" foo fcl)ooiii: frlKUCu .u-n-

hoiiini ' aio" 'er af-barcii! ^Kt men iiicc \o frljoo

iie blocnien ontfunfhen y als'crUcroaenJ iUat

nircrJfirt nifn met b.u
(Sa-pc niaiori tortunx locum fccit inniria.)

Eenkleyngelucku af-gefeyt,

U dickwilstof een grooter Icyt ?

"ir-nm allen (jfoalle,/

uijfiiigu.tddgnx chi vanojperar perde.

„èoo gjet Dit liaiï / bat nbele l)opc te beiiiefen /

tiorij al boojfföfUtin te rditiicn i.ö ; Doc[} Ijoc l)cc

;u:

Cuoreforte ,

Rompe ctttivaforte.

Een moedigh hert

"Wrwint defmcrt.
.fTiacr f)et ;n öüt (jbr nioen ecrfïcn/oft iitoen ttoec^

ben aenflaül) toiit bojöcrcn/ bjiier/ cnlact'et

ojj u qigcn bcrnuft alleen met aenhonicn /

Magna negotia, magnis adjutoribus

egcnt.

Grootefaecken, hebben grootehulp

van noode.
OehjiipeFit barrom / totnonbcrflaut; Uinbcti bic

Doijcnnjhaerbooj-ijooftficblien/ en hiacvficn/

met jiijifl met it nntterlijche oosni bceï Ii=

rfjaeni? / niacr eer niet tt uibjenbirtc oogcn tit^

bcrnuftp" ; ich mejinc oubc crbaren iicDcn / Dic

beeltijt^ nl^ Ijet gcficl)tc booj De jaren ftoaek

toc|t; ban meer als opt in {)cc bcr)lan£ bcriïercht

toojbcn,/

Qiübus corpus annis infirmum, in-

gcnium fapientiavalidum.

Impellatremum, quididicit.

Die wel eer heeft lecren roeyen

,

Laet dien Hch met varen moeyen.
i®anttoatH / en nhi?" grlijchcn acmjaet/ i'&^iciii

eenp/ toic hanbcr fcgac»

Amour rnejireint éfruifonme gotixer-

ne.

^ut font ceux 5 ui ont les he.tuxyeux, c^

ne voyentgouft-e? les amoureux.

Wie zijn 't die de fchoonfte oogen

hebben , en fien niet een Ikke ?

zijn 't niet diè de liefde bcgogelt

beeft ?

Amor non ha fapienza , ^ ira non ha.

confdto.

Daer is geen wijsheydt in de min

,

En giamfchap heeft geen reden in

,

fcpc b' 3 tüliaen ; en cp boctrljt 'er noclj bp /

Doveregna amore

,

Nonficonofcc errore.

Die van de liefde zijn gefteken

,

En fien ooch vlecken noch gebre-

ken,
ijollanbt gaet noefj ronbcr/ en Tent

Kinderen die minnen

,

Hebben geen fin nen

.

!Dc reoen ie taflclich /

Caur troubléy nc/lpM faq^e.

Als 't hert raet tochten is bcfetcn

,

Ten kan noch recht j noch reden v c-

ten.

Deuxyeux nefontpas fujftfantes , four
prendre unefemme.

't 5?" (mtjns'oojöeel^) toel gcfent / bat ttoeeoo:--

rjen nietsenoeglj cn;ijn om ccnbjcutoc te hic--

Liefdes Kott-fprake,

fen. «?n norl) beter / Dat een bic tecrhoopcii

Uu! ' niaer een ooije behoeft / (toant h" Uicet

te bo.-en toat tolensJ l)n m Dr hnpp Ijccft ) macr b:c

fiooyen moet / bcl)oefter toel fionbert / 't i4

hrtn al nicnto toat Ijem boo? Jroint ; en met
(ciioon voordoen , vordt 'er veel bedro-'iicn.

IDant

Die lijnhuys verkoopen wil,fchildert

vcekijts den gevel.

Au drap mvfchant

,

Ecllc monflre deyant.

<i?n

Voor een Hecht laken , placht men
wtleenfchoon monfter te fetten.

.Wacr onDertulTchcn / De gene Die iiiDefc oelejrnt^
IjenDt vaet plcijen / nebben tod toe te fien / toic/

en i)oeDannjcfr-licDnil]icr tocfjebJiintheiMnitsj

cabers' Ijoc be^rc l)aer ract aen te nemen ijf.

't «Oact al fointijtïi b^ccint tot in tt racchcn ban
De toerclt.

't Plach den eenen hont leet te vvefen,

dat 'er een ander in de keucken
gaet.

(Gn Dit fict men oocli toel onDcr nac-befïacnbe
bncnbcn /

Soror forori matrimonium fuo fortu-

natiusinvidet.

Stek u hierin nietgerufter,

Om den raet van uwe iufter j

Want het haer oock wel berout

,

Sooje wat tehoogetrout.

Ab aftc dibus omnes qui de rebus du-

biisconfukant, vacuosefl'e decet.

ïiaet-geiicre beljoo^enban fncljt en Driften bjptc
toeleii/ en baerom in 't gemeen.

3'n Defe bebcnchinge Dient ban bojöer gelet op be
onDcr.e ban De gene Die men in 'toogl)ljccft;D'et=

barentIjcpDt leert 'et on?" /

Het is des wereldtsloop, alflact'et

fomtijfsmis,

De dochter wort een wijf, als nu dè
moeder is.

Katte-jongens willen muyfen

,

Ape jongens willen luyfen.

Soo de kloek IS foo de klepel,

Soo de pot is , foo de lepel

,

Joo demoedcr, foo het kintj

Let gefellen waerje mint.
<2?n D.ieroni; ban een gocDcn grouDt een toijiignrrt/

ban een gccDe moeDcr een Docötcr te nemen /

IfiJijft incii m IDjaiichnjth/

DehontcrrotrpLtmez. la uigne , de bon-

ne mercprencz. lafile.

«rn b'3;taliaeii en is l)ier met b.'ccmt ban

;

^èiualifgli chicggt,

TaUx mogli elcT^qt.

Gehjck alsghy u kinders wout

,

Slet darje foo een vrouwe trout.

IDat bier öe b|nfrera' acn-gaet / bic en flact bc
licurcfjierban fóolijp met/ aló aen Dcjongeim^
gen / naer Pin'e maniere ban Doen ; toant top 5ij«

gctooon te frgijen

:

Ghy vaders, als het u behaeght

,

Soo geeft u fcon eenjonge maeght j

Maer aen u dochter geeft een man

,

Wanneer het u gebeuren kan.

OnucrtufI'ilKn moet niet berfumnt Uw^jöen op
ben perftjonfrlfp" toel te letten: " -

1'ar mary rome
^
par mtry tnxlbeu-

rcufe.

Ghy vryfter, denckt in dit gex'al

,

Datjwiedenraahmiftjmift'etal.
ii\itit

Sulcken vryer mochrjc treffen

,

Ghy fuk uwen ftaet verhelfen :

Sulcken vryer mochtjekicfên

,

Ghy fuk eer en goct verliefen.
't :"i 3 toaerlich alfoo/ toant

Elle u''eftpas bten nee ,

J^t n'c/lpM bten martée.
Ceenmenfch en is 'er wel geboren ,

Heeft hy een quaet partuur gekoren<
't 3.öboOe' n/ piiflclinglj/ cben Ijet fclbc ; Dii^

Iet 'er op.

Ea pocna eft mercis malècmpta;,
ut empton femper exprobret ftulti-

tiam.

Indien ghy doet een mallen koop

,

Als u verltant is op de loop

,

Het is voor u een liaegh verdriet

Als ghy u flechte waren fiet;

Het IS voor u een ftaegh verwijt

Dat ghy foo dwafen kooper zijt.

«Fn DitfjeeftmfoiiDcrljepDt plaetfeinDcheo^man'
fcljappcn bic men met en macl) toeDer grben / al
toil men )cl)oon beelDaet op toe gcbni. *en in te

=

genDecl ban Dien I)ier m toel gcl)anöelt te Ijcbbcn/

\i ban 't IjoogöfJe bcrnoegen Dat men op ocrDen
l)eb'jeii han.

'tSf^fclicr/

^i a bonnefemme, eft bien a/Iic'.

Wie een goede vrouwe h.eft, is

wel \ ermaf ghtfchapt.
soant

La plus belle piece demefnage, ejl une
bonnefemme.

Het befte ftuck huys-raet is een goet
wijf,

.URaer tot u / gijp b^pfïerp" / toat natrbcr en
WaerDcr : i^ebt g!)u beel gocte / gijp fnlt bcel acn^
Itoot^ Ijcbben ; ooch al;i gijp nörl) )c nch jijt.

Om de minne van de fmeer
Leekt de kat de kandeleer.

^ict men 't met Dagtlich?" i

De hacs lijt vervolginge om haer lec-

kere bouten.
«r-n in tcgcnDcel/

A Vautel rompH , on n'aUume chan-

ddle.

Voor een autaer , als hy breeckr. -

iNiemantoyteeii keersontfteeckt.
ïtóp bebiiiDiii m i^ollaiiDt/ Da:

Rijtkeliedtn kinderen , enarmeluy
koeyen worden haeil out.

'^t fcboonyeuDt placfjfjicr mcDe toat te grlöcn/
al?" in l)aer IjebbciiDe cca jiomnie toeifpj'el-,ent=

IjCiibt/

Labeaute'efl une eloo^uencc rnu.ttc.

b'^icaliani placf) te fcgjjcn /

ChinafceteUa,

Nafcemaritata.

Die fchoon geboren is, komtgctrout
terwerelt.

ïlOel aen/ hoomtutcn bjncrbanbuptenboo?'
gaet Dan boo; al met loobc fcljocnen.

Miichofabe la mona
,

Mats mas elque l.t toma.

Een aep is gaeu , ntaer gaeuwer diefe
vangt.

Die met voflen te doen heeft , moet
op fijn hoender-kot letten,

ïliitoelichen/ bic ban bejre honien / honncn ooch
buiayku goct toefen/ maer eer iiz fclbc toet obers

toogen jijn/ tocrbenfe bn betoijfcal? babatljt
jtjeljoiiDen.

Ühsmme dep/ijfaae
^

N'attrappefemme,Ji elle cflftge,

Vryers die van verrekomen

,

Zijn Ujjongeniaégt j te fchromen.



Liefdes Koii-fprake,

3cn Dtfe DaiiïiacffelicJï te faerlTinscren / is'fo?= ctbucrcn öc ome ?tjn / bic iemant ceiirn qoe^

jeliflt ; ÖE ftikfic fcijgcn Dirhtoilö Darfe op fjaer cii; öen ofte quabrn narm honncii acnbjcinjfn ; rn

gtn lanöt tjücn : en 't is be toacrljfubt / macr ïict 't gcrurijte bat u nac gact/ 1^ al? ceii toct-frcfii

leut inöaer fcl)oe«KH. icnöaeromge'Kurt'et&u ban uinncrlich toefen,

toljlni /
'Cm toijs man fcnt tod /

{ yl Ufois vaut j>lus U He , q^ue Ie Talesnoscrede , qualis fama ciijus-

1'in.)

Hoe krommer hout,hoe beter kruckj

Hoe flimmer boefj hoe beter luck.

b'vL'rcnii'cicu ;:)n lier.nciijcli /

Quien lexos fe va a cafar

,

O vn enganadoj ó va enganar.

^m lomg fe Véimaner ,

Oh ej} trorrtpe\ ou veuttromper.

FaUitur ignotis aut fallit amatorin Beter na 't oir, aïs 't oogh te trouwen.
ons 5 Wie ccn quadcn naem krijsht (fept 't«irngtle

Dettibi,finipias,terrapropinqua ^^^^^^^^ZÉ^^^^^,

'

que eft : llnguli decipi , & deciperc

polllint, at omnes nemo, neminem
omnes fefellerunt.

Oclooft ons focbaniijc te sijn / als in 't gemeen
i'an cns gcfpjolien toert. <C\\ Ijicroni feijijcn De

ÏDijfcn"/

Non oculis , fed auribus ducendum
effe.

Hetzy voormannen ofte vrouwen .

virum.

Als yemant foeckt te zijn getrout

,

Die fich niet in fijn landt en houdt

,

Maer hier en elders loopt en vlieght

,

Die wort bedrogen of bedrieght.
•C-iibacrom

Men moeteen ruyter niet langer ge-

dincken

,

Dan als men fijn hoef-yfer kanhoo-

ren klincken.

Certus in hofpitibus non eft amor,

errat ut ipfi.

Vreemdelingen liefde maelt

,

Juyftgelijckhaerhertedwaelt.
5?c ip.uijacrt fcnöt Ijiercin met buitten rc^

ïini:

El hijo de tu vizina , quitale el moco,

y.cafaloatuhija.

4ufils de-ta yotfine ofte Ie morvem , ^
te marie azrcia fille.

Al is ubuer-wijfs foon befnot

,

Maeckt datje met hem niet en fpot

;

Maer liever hem de neufe fnuyt

,

En houwt aen hem u dochter uy t.

't 3.5 bil oup een out fcügen;

Cen aenficn ban maegljöcn en b|n|ïcr.é gacn
anbcre .Oaticn ucrl) terbcr

:

Qj.'i la fama ha perdida

,

Muerto andaen la vida.

^ui a perdu fa. borme renommée , cjl

mort au monde.

"V^ie eerverlieft, ofeerbaerroot,

Die is voor al haer leven doot.

Schoonheyt is maer dreck , als d'eer-

baerheyt verloren is.

Domja fenz.a honefk

,

Nonftt mat bella.

In een vrouwe fonder eer

,

Daer enisgeenfchoonheytmeer.
,3)00 Dient ban , lijnflers ' bocj u teel fojqptils

bflicli gelet op bc beifcuöcniiTc ban utocn gocbcn

njcni' en Daer tae toilicfeii gcanc ccmsc gccöc

nuDDclen ;n bc Ijanbt gebcn.

©QOj eerji foo toeet bit /

Eer

Is teer.

«Cnbacrom/

Ghy die recht eerbaer pooghttezijn

Verhoet u oock voorquadenfchijn.
't 3 s ÏJier fclicr /

Contempta fama , & virtus contem-

nitur.

't Is beft te vryen,daer men den roock Die op geen goeden naem en acht

,

kan fien. Weet dat fy na geen deugt en tracht.

<Cnb'3ftaIiaeni^ban'tfcBjcgctoeIcn/« ï}ocbt u boer? Ufc.^tcpbt, toaiu

Aïoglie, e ronzino Donna oz iofa

,

Piojia del vtcino. N on puó effe virtuofa.

Wilt ghy voorueenwijf, offchoone Eenwijf ,ofmaegt > dienieten doet,

peerdenhalen j
Het is een wonder iflegoet.

Soo kieftfe nimmermeer als uyt de f^fpeu be ii.ic(5 halt itraeh? nac-bencftcn ban

naefte palen.
't CiaCacrom goctficl) footcbjagen/ batfootoel

u nac-rrtbncfen / als" be gene bic ban eeneflabt

cf lanbt met u jijn/toelban n en iitocgelieclc gc;

legcntl]cpt gcböf Icn / ofte /om onbci- be felbe een

griet partner te mogen binöcn ' ofcc om cm goe=

bc gctniigciufrc ban bcfelbe tocclj te mogenSja^
gen en al'OPcIbcr? ficfj te facrfdlcn. DSc SxBWp
nian fcnt teel/

Le fere nouritlafJle, maisle -voifinU

marie.

Dekoft van dekindcrs moeten d'ou-

ders bcfueren

,

Maer het hefteden hanght aendege-

bueren.
<fn bacrom

Pourgrajfe foit lageliiie ^ .

E//e a befuifig defa uotfrne.

'k En weet niet een foo vetten hoen

,

Of 't heeft lijn buer-wijfs gunft van

doen.
JDat i?"bc rcbm \ «öcmanberc/ banbn-mitsbc

ontuftit cngctoifTcIirfs

Ctlle 'fi'eji pM entierement ehafe^

que faict douter defapudicite'.

Sy en is niet geheel fuyver , die

twijftel doet flaen aen hacreerbaer-

heydr.
t S'ö tocl toatr bat men platlj tefcggm /

Wacht u voor de daet

,

Voor de leugen is wel raet.

«Cnbangeltjchen/

Als is de leugen wonder fnel

,

De waerhey t achter-haeltfe wel.
jn.5acr bicn onbcrmmDcrt; macl} irh u raöcn /

G hy moet u wachten voor de daet,

En niet te min ook voor den praet.

iDant

AI eer de leugen is ten endt

,

Soo is u goede naem gefchent.
JTCacb iru u hibbcn teer gefelfcljap /

,

The faireft filke , wil fooneft bc-

fpoiled. .

79

Let op u eer, en houdfe net.

Het witfte kleet is eerft befmet.

linefaut qu^un mauvaispMpour cajfer

la botciUe. A tout perdre nefaut
qii'un couppertlleux.

Een quaden ftap, fonder m.eer , isge-

noegh om een glafen fles te bre-

ken.
Onbcr nnbcrm goebm ract boo? utoe gclcgcnt^

[jenbt/iB 'et (nnjus oo?bcefóv hicnfhgl)/ bat'ec

toei.iniglj in be toanöclmgc ,/ of onbcr 't gemeen
ban u gcfpjohmtoojbc

;

Donfic c!rpere fenza rumori ,

Sofioftimate le megUori.

Vrouwen en peeren , die niet en kra-

ken ,

Die acht men alder-beft te fmaken.
«öcbenclit tot bien cpnbe/ bat

Lafemme k la maifon , (^ lajambe rom»

pue.

Qiiade beenen, en goede wijven

,

Dienen wel in huys te blijven.

5^battlctrt'ct/

Fille trop er. rue ,

Tofiperdue.

Veelopdeftraet,

Licht op de praet.
ö'STtaliaen nicnnt bat bzoutDcn en fjoenbers" luIjÉ

berbtoalen, aifc beet uiJt ;ijn

:

Femme , e gallirie ^per andar troppofi

perdone.

Filletropgaillarde

,

Et trop mignarde ,

Devientpaiilarde.

ïDnfcggen/

Die fijn peert laet drincken by alle

heeften

,

Sijn dochterken gaentot alle feeftenj

Heeft binnensjaers dit ongeval',

Een floir in huyS; een guyl op ftal.

©co; alm 't biiiiftcr ' cu ten cnti)be t)icr en öact

gcficn te toojbcn/k ii eerc gantfcl) tesen

:

De nacht

Is verdacht.

Opere di natte, vergogna dijorno.

Wat iemant in het donckerdoet,

Dat wort by lichten dagh geboet.
:3elifeggcbo:bcr/

Fillefenejirtcre^

N ""ejl bonne mefnagere.

Vryfters die veel in venfters gapen

,

En dickwils tot den middagh flapen j

En veeltijts voor den fpiegel ftaen,

Die laten 't huys-werclc onge-

daen.
Ocel ontrent ïjet niamic-bolrh te boerten en te

gabbcren en is" u niet te raöcn

:

Wie jockt,

Die lockt.

Jocus aufert reverentiam; nam mo-
deftia folvitur , dum urbanitas af-

fectatur.

, T>e commettre acte de rifée ,

Lafille ne^jamaisprifee.

Een quack of quinckjen uyt te flaen j

En plachgeen vryfter wel teftaen.

©cel tr.riic'-tciJlms en Ijanöt-gcfjicel nictjcnt^'

nian.s is ban gelachen gantfclj behonmicrlicf'» •

'

A flouwer a bout the neck, isa-for-

ftoüle fora kis.

G 4, Indien-



Indienje gooyt met bloem of groen

,

Dat is het voorfpel van een foen.

Indienje gooyt met groen ofnat

,

Dat isgefeyt , komt foolt my wat.

/iofljbojbcr/

Een vryfter die aen vryers fchenckt

,

't Is feker dat s' haer eertjekrcnckt

:

Een vryfter die van vryers neemt

,

't Is feker dat s'haer eer ontvrcemt :

Wilt ghy dan , vryfkr , eerlick leven,

En paft te nemen , noch te geven.

lÖJt u cicrart acn-gatt /

jlny a dtAmantfi beAH
,
^-w/ rCAyt be-

/oiffg de femlle , four en reUver

teJcUt.

©e jutoclicr^ fcdcjtn on^/bat'cr (rfnifooffï)Do=

ntii öianwut rn i?/ ofbp l^ccft toat öc'iulp^ tian

XiZM 0111 ben ijIJiit? te UcrficiTni. liJfnigcljcb-

ücii bit Xk bjuftCTo' toc-grpatt -, fii iclï licübcr niet

tegen/ al^'tgcfoiiöclicht'erlTani toert. jDaer
irfiOo:beelc bat tjr-crbaci[)euDtcn#>eIiacnitcU'

tDC I)Oogt)fic frl}oonF)cnt iii befte ncraet ijS.

Formam pudor honcftat.

La chaf}ete\ ejlUpremiere bcAuté.

UDat iitoc hleeberen bclangfjt/ iint-toeiibialicubt

tnhofltlicFïljcpbtiö gcrabcn tcmijacn. 't3?[)ier

(ninne' oo?bcel.s" ) ccn rccljtc .rEacjjöbcii fui-rpjêucj

Niticte , non delicate.

Reyn gekleet

,

Enniettebreet.

©t Jfrans'maii fcnt 'er bit toe /

NefoiipAon h toypArer

,

Nttparroquet en tonpArIer ,

Ny cicoine en ton mAnger ,

Ny oye Auj?i en ton mArcher,

En V ccft geen paeu in u gewaet

,

Geen papegay in uwen praet

,

Geen oyevaer wanneer men eet

.

Geen gans als ghy daer henen treet.

gch bcfliii^tcbit' en fcggc /

lln^y A metlleurfArd^cju'en bonpoint.

Geen beter blanket

Alspt'fonren vet,

En in kleeding net.

ïDatin öefr gc(fiTC"ttienb: ^t ©jncr^ acngact(oni

toeter tclictiicn b.-icr tol' 't gelaten hebben/ te

irefn tot cnfcn biintcn-V'nicr ) mocbirjlicnöt

in lilcr.ni en fpjehni inoer u'/b^pfler / bcrbacöt

;i)n. «^nremacrcofcnfejcgculocl/

(Sujpcci-A femper ornAmenta emeiui-

\^eel vlaggen , luttel boters.

't ''3act al bichniaets Too /

't Sijn ledige vaten, die meeftbom-
men.

VieilenfAterre^ érjeune en eJirAngcre ,

Mentent touts deux d!une tncfme mA-

niere.

Een oiidt man in fijn landt, eenjongen

daer buyten,

Die fcggen veel dingen die niet en

fluyttn.

JXkn fcnt gniicnilich /

jle/} bienpAuvre^qut n'A quepromettre.

Het is voorwaer een arrem man

,

Die niet watfchoons beloven kan.

IDocgfjt'erbn/

line fAutpAJfcr que d'unpAys aAutre ,

poureftreqenttl homme.

Veranderingc van lant , kan ccn edel-

man maken.

Lkfdcs Kort-J>rake,

•engtmeeniich/ Jient ghy tc dencken dat ghy te
Alle vryers rijck, alle gevangens arm. voren noyt en dacht.
Op eygen getuygeniffe is weynigh jnibbeicr-tijt nocötan? foo mcpnc irh gerabni tc

tc letten

DemAnde h Vhojle s'tlA bon tin.

Gaet vraeght de weert nae fijnen

wijn,

Gewis , hy fal de befte zijn.

lOel aen ban /

Kint , dit dienje wel te weten

,

lae tefchrijven aen denbalck

,

Beter by den uyl gefeten

,

Als te vliegen metten valck.

•^i lm foet ban nionbc / en foeclit Ijn utoc giinff

bod? iDOO^ben ban bc \\\\\%\ fict toe /

Als de vos de pafl'ypreeckt, boeren

wacht u ganfen.

FtJluU dulce CAMt , yolucrem dum deci-

pit Auceps.

De vogelaer fleuyt wonder moy

,

Tot dat de vinck is in de kooy

.

5r>c ^yanjnert feut toel /

Gandoospedimos,
Duevaosdezimos;

Guando os ttnemos

Comme queremos.

^uAndKom vous demandons ,

DAmoifèllcs Appellons
;

Mais c^tiAnd notu 'uofts Ayons

,

llcjl comme notts voulons.

Terwijl et n vryer netten fpreyt,

't Is vrecmt hoe dat de linker vleyt

;

Maer als de bruy t is in de fchuyt

,

Dan is het flicke- floyen uy t.

't 3:? ban/

Honigh in den mont.en 't fcheer-mes

aen den riem.

<Cn öacroni /

BellespAvoles ncjont que hourdes

,

Au beAupArlcur Aureillesfourdes.

Amours cefont awvres , (jrn»n bonnes

raifons.

Infidiatur qui admodiim blanditur.

Een die u nae de kunfte vleyt

,

Houdt vaft dat hy u lagen Icyt.

X>coi brflniit / foo benrht , bat

;i)n ' ni alle bcfc gr[egcnt|)ciibt fjeurclieh tc qatmf
en firatcn boo; flegcn tc iirnncn. «Mjp / loacjit h
boo? !)acftigf) uiu tc baren / fcfjoon u Ql fointgt»
biat b^ccnite boo? honit /

Silentium fapienti, fxpe refponfi loco

eft.

Wijfe lieden weder-leggen veel met
ftil-fwijgen.

«CntoacTDmniet}

A folie demAitdc ne fiut point der re-

Iponfe,

.lil^aüe bzagcn en bicnen beel niet bcanttooo;t/ '

jac f)ct flil-ftoijgen is"' bichtoilö meet al? een anft»

tooojbc. «©nt^oiiöt bit/ bnifter.a'

/

Enymfiyeur,
En drAp couleur

,

Bnfille contenAnce.

Gelatigh

,

Matigh

,

Enftatigh,
gafenïiiertoonbettoci/ öofftals'cr nootfaetïur^

Itjcheb tefpjccchen \il en bat 'er miflctjicnbat

groot tooc?t ban nf-feggcn not moet ; beringt
bacr in leppigfjepbt/fcöanipcr/ ni fiJUtiglj tc toe-

fen.

Les folsfe mocquent bien desfAgesyntAte

JAWAü lesfages desfols.

De gecken fpotten by wylen mctte
wijlen, de wijfennoyt mettc gec-

ken.

€>f toil)' 'et in een njnitjcn >

Een dwae s fal wel fijnsw jj fcrfpotten,

Maer noyt een wijs man met dcfot-

ten.

3{nbcr.ë itaiiba; u toel onsematit ban fonrnit;

toant

DeJpitfAia dtrefoüie.

Spijt

Gaept wijt.

mm fict f)et gcmecnlieft/

^uandl'amourchAngedecourAgei

Souvent feconvertit en rAge.

Als liefde keert in haet

,

Dan gaetfe buyten maet.
iöeet bOj'bcr bat bit ^t ronbe toacrj^cpbl i^ /

Les beAutez. defdAigneufes nAttrAppent

point les cwurs.

Wie fich door praet in flaep laet wie- Sy en behaeght niemant , die haer fel-

ven te veel behaeght.

Trotfende fchoonheden en trecken

geen herten.
51>nn norl) foo gebeurt 'et bed bat

Diere fchippers veel-tijts aen landt

blijven.

^DnberblCö enbencht niet bat itli ben gront-fïccii

ban 't nutoclirh op geit of goct leggen toil: geen-

fme"; 't oubt bcer.ejc fept toel /

Sy die een fot trout om fijn kot

,

Mift licht het kot , en houdt den fot

;

gen,

Die kanmen wonder hacft bedrie-

gen.

3;é ï)p ITout in 't acn-Ieggcn}

Abon demAndeur i

Bon refufeur.

Wie tot ftout eyflchen i« genegen

,

Set daer een vry ontfeggen tegen.

Afoole detnAndeth much , but morefoo-

le is he, thAtgivet it.

Een dwaes die derreft veel begeercn.

Maer dwaesis hy, dic't nietkan wee- En die een dant trout om haer want

,

43jnitelieïi/

W ie met appels vrijt,wert met klock-

huyfengeloont.
<£?n tot beduut ban befen Aanbel / foo ontljoubt mp

btfen giont-rcgcl bien ' en alle jonge liebcn Ijier

rn clöcrp beri goct.ë han boen

;

Als ghy wat hoort , dat ghy te voren

noyt en hoorde, en wat fiet, dat

ghy te voren noytenfaeght; foo

Mift licht de want , en houd de dant

:

Dies, wilt gy trouwen t'uwer vreugt,

Soeckt boven al de ware deught.
€>nbcrtn(Tf!)en/

'tGefchiet w'el dat een kalen ram

,

Ontrent een ruyger ooyc quam.
jTifcr bic tot fuicbs" trar{)tcn toillen / mocttit

't 5taliaen^ tooo^t gcbacfjtigö toefen

:

Chi non Ija d< nArt tn borfA ,

Hibbta meIe in boccA.

Weeght



Weegt uwe beurs geen pont,

Hebtlionigh in den mont.
'c 3? i-"!^" ouoc rcfjcl UI iscfc gctcgmtljcut /

Pauper ametcautè.
Wil i^miinc vryen boven ftact

,

Die tocne ftaegh een foet gelaec;

En Ichoon men ftoot hem voorden

kop,

Hy eet 'et al voor fuycker op.
tt)ort) fo l)Ct fcïjip alöus niet jcnlcn 'aiitt/

Veranderinge is de fchapen goet

,

ft-rrrtcii De liimp-liiDcii /

Ofmindcrmocdsj
Ofmeerder goets.

J^i nepeitt avoir Ie fcau

,

rroit Upeau

,

Kunje niet datje wiltjwilt datje kunt.

Als de bye geen rofen en vindt

,

moetfe al fomtij ts op dorens fitten.

SOïasx irii biD u ' Ui.: r?)U Sn" nicugöt / toaerom

niet lieber iw xAxsi gchjci;acficn

;

Firmiflimainter pares amicitia.

K^petitmercier,

Faitpanicr.

Yder houdt dit voor bequaem

,

Kleyne kramer , kleyne kraem.
^iSii iiii)nract/b2icnöcn/

ch.tcunfe doitjoUer aJo?ipareiL

Bouwt en trout met uws gelijck

,

Arm met arm jenrijckmetrijck,

Netmetkuys, enmorsmetvuyl,
Valck met valck , en uyl met uyl.

Sfnöcr^/

Quifeclariores duxit affincs , domi-

noshabetv^

LUfcUsKon-fprakc.

Een aerden pot by den meralen

,

En kander niet als nadeel halen

,

fcut De llliifc nun. i:\'cb. i ;. 2.

.5>iet men 't niccba'-iclii-r-

Neemt iemant een joncker om geit

ofgeer,
Die heeft een pronckerdiefe dienen

moet.
't^ell'e ia toacr/ ooch ten itoni a:n<ïcnc/ jlm

faj'pci- ;toant / 't ;o cUcr al bacracijtnjij /

Tam malè inxquales veniunt ad ara-

trajuvenci.

Qiiam premitur magno conjuge

nupta minor.

Waerongelijcke peerden trecken

Kan noy t tot eenig voordeel ftrecken.
<0m gcli)ct=.[icnt ban rcCcnni/ bjcficr/enijicntn

seen oubt iiiaii / hiöicn gi)n jonch jijt

:

Van oudte laet het vogelken fijn fang.

Vecchïo in amore

,

Inyerno infiore.

Ongelijcken aert

Dient niet gepaert.

Gerimptlt vel

En vrijt niet wel.

^uand on ej ĵeune on nime enfol

,

J^indo^i ejl vietlqui aitne eJlfuL

<J3nbacroni/

lonckmetout
Dient niet getrout.

/'Homme qf4t a U tejie bitnche

,

defl tin couJlea.u rompu en Lt manche.

(Jen epnöclicl; / Die maer toeunicl) \mmé in Den

farh geeft/ enDatnocl) blacu-enDijjiJ / toaer toe

öimt&cm een moleflcrectt ?

«Ten DV.nöcr ?ijtif / fcm'cr een jonriunannae een

ci;öt ïiiijf rtact / met Defe nio?e fm-fyitnc'Hè:

"

VietHe Avec deniers eji mieux >

J^ejeuneflie az'eccheveux.
Beter een out wijf met geit tot een

wcder-paer

,

Als een jonge vrijdermet gout-geel

haer.

STeh jlcl 'er De I-:Iare ltiaert]fiit tegen / en fegcje/

,^1femme fieillecu Uidepnnd,

Bonnc h eniendrequ'lUyme urgent.

Wie op een out wijfisgefint

,

Die toont dat hy het geit bemint.
<C-n tiet oogl-,mer-fk Dat K-iiiinioc ban Defe lieten

boe; Ijcbüen , bntüalt i)acr DicUniael?

;

iDar.f

Die een outwijf neemt , op hope vali

fierven

,

Om foo eenjonger te verwerven

,

Die wort al dickmacls eerder out

,

Alshy eenjongervrijfter trout.

't S.s De jjrootfre misilagl) Die inen Doen haii

(inijnjioo^jDeel^) Datmcuomgi-U.s ofuoetétDiltc

een oiigcboegf)iich partupj ter IjanDt nccnit. 5?c

rijcïïfcommen / bzieiiDcn / en fjefafacn geenfni.ó Dat

ba'notgnim fïd), Dat bcleoaerban bcrtoaeijtni:

I)ti/ Dieii [jet geb^HPchban niiDDel-niatigcgelegcnt-

ijcüDt met enbolDoct / en fal nergens' genccgfj bin=

Den. «Snfelfoooch/ iDatöetbcrüe^ brlangijt/ De

rtjehe ;ijn beèltijt^ immer? foo geboelich ni Dat ge<:

bal/ aï^ lieöen ban gcdnge miDDelcn. •iT-'jootecn

lilepns lidjamcn gequetfi tocrDenbe / geboelen btvi

be ïtict gelijcFie pijnc De fmette ban De toonDc. ©e
gclijtheniffe Die Bion {jier op eerttjt?' gaf/ geeftmu
q1 oberlanp toel aetigeftaen. «CnjcgentoooJDcIich

ItiojDe ich inDatïjtiggfeher 3Eatöns DceréDacrop
flaenöe / ijet toclehichgcctbinDebiiDcfegelcgent-

fjeuDtfjiertcbcvFjalcii:

J*

Xtrxhe viHosapaucos }fro}}te capillos ,

^ Etfimul e c/ilvo ycrtice tolk comum ,

Horrebit(^ue eademq^ue dabtt moxjigna. doloris

. Frons !i7Kl!rofacon:ii , é'fme crimeAput,

Si mors atragregem ,fataJïviol.ivcrit Eurw

,

Veltibi Crcrjepotensj veimtfer Ire tibi
j

No'4



82 Liefdes Kort'/prake.

Nan Untum querulogemitum d/ihit ore colonus ,

Cuifervdt totas unui agellm ofes

;

Ijlepotens dovunui^ multis dittfinmi arvis ,

Htnc quoque, yeltotopecIorCy majim ertt.

^uo nosfacrdfames? quo rtos raptt ardor habendt ?

Cur toties miferos anxia vitdfdcit ?

Nonfervent horr.int i'elmuita, talenta quietem^

IDamnapart Iticfu dtves inopfquegemunt.

Ergo mihipojitis mens expergifcere curis ,

Atque alio taftdemg*udu quxreloto.

<2?nop dat \t\i nifmnnt bnrïfgfn fn foubc ïntfn / öic be taïemi en öerfïart / foo toU irfi in

't ^fbftlanöt^ ten nacflcn öp ffööcn / 'tame aï-rceöe in 't Hatijn geDaen i0.

T Ndien 'er is een kop befet met ruyge locken

,

-* Dacr iemanteenigh hayr fal uyt bcftaen teplockcn

,

En dat oock even dan een ander kaeldcr hooft

,

Juyftopgelijcken voet van dexel wort berooft

,

Ghy fult hier niet alleen den naeckten hooren kermen

,

Vermits hy fijnen kop niet meer en kan verwermen

,

Ghy fult oock boven dien vernemen droefgeklagh

,

Van hem die niet te- min fijn ooren decken mach.

Siet , als een Hemels-plaegh koomt opter aerden dalen

,

En gaet een fchaep, een kalf, een peerr, een efel halen

,

Ofuyt een rijcken ftal, of van een fchamel man

,

Die (mits fijn kleyn beflagh") geen fchade lijden kan

,

Ghy fult dan niet alleen den kalis hooren klagen

,

Vermits hy dit verlies onmachtigh is te dragen

,

Ghy fult den rijcken felfs fien quellen fijnen geeft

Oock om een vij fe-vaes, oockom een eenigh beeft.

"Wat is doch van het gek, en al ons anxftigh woelen ?

Dewijle rijck en arm haer fchade bey gevoelen

,

Dewijlj'k en weet niet wat.oock groote lieden plaegt,

J a datgeen kroone felfs den hooK-fwecr weg enjacgt.

Wat ick u bidden mach, mijn ziele, wilt ontwaken

,

En gront u herte niet op aerdfche beufel-faken

,

Laet God u fteunfel zijn , in vreught en tegcn-fpoet

j

Daer is glen vafte trooft als in het hooghfte goet.

T 'C\\ fffjaffcönn fiicrmfDcörfrcnDifrgcInthf Im^
todiclicii af fri nicinic Dat \i bcjre Xa foftftc

tTanicti-honiftcii ;ijn, bir iint ctn oiiDcfImgc cti foc^

te toc-gnitgciuiicuDt ocrtljifbcn / gfgroiibct met
op rijrfcboni of anbcre bicrgrüjclic iiinüirnbioe Din=

Otn; itiaer op ccii foctc ober-cen-hoinfie / in oprctö-

tc bciiijFjCfaenifjenöt en gelatcnfjept: LieiTclickcn

fchoon 2ijn is niets;cen vrouwe dic den Heerc vreeft

fal men loven , fcpöt öe ïDijfenian ^|0b. 3 1. jo.

Jl^acrnii toebcr tot bc fahe ; '^i Fjct een tucöiiwc

met boo.'-'iinDcrcn bicrtfioom Ijacr bette gclcacnt=

ijenDt lieflueft' 't is bic?" tnaer te crijcr

;

Vidua fua & aliena vitia, in dotem
adfeiredicitur.

(!?riiU)ebutoe liimglitbeelöaerepgcny en ooth
zmi anbcrsigcbjehcn tenfjutotlich.

<Cn 't i^ getoié öat in öefc sclcgentljepDt

Kinderen

Hinderen.^ JFran^mamfept tocl/

Maïfonfaicle^ ^femme kfaire.
Eenhuys datisgemaeckt, een vrou-

we noch«te maken,

Dat houd men overal voor twee be-

quame faken.

Fra lefuppe , e gli amori^

Liprimifono li megliori.

Wie trouwen wil, offoppen eten

,

Dien is 't d ienftigh dit te weten

,

Dat d'eerfte foppen zijn de befte

,

En d'eerfte trou gaet voor de lefte.

c ©et üPefcIfcfjaiJ / bit Vp bc laetfïc cronb-rcdcl
'^ bicn ith u / boo| als" nu / op ^i\t atlcgcncfjcjibt /

tocct te flcbcn : bupt en aebzui'tht bctfltncüat
'crgcfeiitijitenaocöc;

Wie verftandigh is laet hem raden

,

fcytSalomon,Prov. i. y.

ÏSatnipbElangljt/ ich bic jegentooo?öcIifh (Doo|
<!F>obeö bcfcöichmgt ) mgn Iicf gcfeifröap mifTcn
moet / fal bit leftc mp toc-eiigencn / en boo| mij»

iie rehcninfle op-nemen/ en baer mcbcbcfluptciu

Hier mede eyndighde Phïlaretu^, en korts daer nae begon d'eenend'andervan'tgefelfchap

cenige faken op te halen van dat 'er gefeyt was, ofombreeder verklaringe , ofteom iet

daer tegens in tebrengen ; maer Philarettu 't felvc af-leunende , feyde , dat het voor jon-

ge-liedcntelanghftilgcfetenwas, en dat'et beterware de leden wat te reppen, enoefFeninge

te doen om de mage te fcherpen tegens het avont-mael j en daer mede op-ftaende , en oorlof

nemende aen de koninginne, wcrt van de felvc in den naem van al het gefelfchap hoogelijckbe-

danckt, met ernfligh verfoeck (al voren hem fijn af-fcheyt te geven) dathy , 't gene byhem
jcgenvvoordelijck was gcfcyt, op 't papierwoude brengen, terwijl hem de memorie noch verfch

was j op dat foo veel goede en giilde fin-fpreuckcn niet met het ophouden fijner ftemme in de

lucht en foiiden komen te verdwijnen , en alfoo verloren blijven j waer op alfoo by het gefel-

fchap feer geftaen wert , isby Fhiüiretm eyndelijck aengenomen fulcks te doen, en daer op't ge-

fclfchapfichtotlijf-oefïeningenbegevcnde,isgefcheyden.

SPIE-
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TWEEDE DEEL.

't^gn fïeccftfUmtn bit tofdiïe blagen ftonnot.

gtlingh

j^retch.

A L fijn mij nbeenenfterck, al heb ick jonge leden

,

^"^ Al kan ick dagen langh op harde wegen treden

,

Noch ftaeickniet-te-minopdefentijt verftelt.

Vermits mijn los geftel nu hier dan ginder helt :

En 't is noch even-wel geen fwaertc dat ick drage,

't Er is geen wichtigh pack daer van ick heden klage

}

Het is (gelijck ghy liet) een wifpel-tuerigh wijf.

Dat fit ('k en weet niet hoe) my fcherlinx op het lijf.

Sy heefteen felfaem hooft, vol alderhande grillen

,

Sy heeft een dertel hert, en dan oock ronde billen

,

Sy krevelt even-ftaegh, en moet in roere zijn

,

De ruft is haer verdriet, het ftille wefen, pijn.

Ick hebbe grooter laft voor defen moeten dragen

,

'Je En vondt noch even-wel geen redenom te klagen

}

Want hoe het immer ging, ik droeg het wichtig pack,

Ickdroegh het daer ick wou , oock fonderongemack

:

Maer dit aehveerdigh dingh gaet buyten alle reden

,

Het ruckt my daer het wil, endruckt my op de leden j

En fchoon ick voor my fie, foo veel ick immer kdn

,

Noch fwier ick onder haer gelijck eendroncken man.
Maer, Left r, na my dunckt, ghy wenftom eens te weten
Hoe dat fy, dien ick draegh , in Hollandt is geheten

j

Wel hoort'et meteen woorvFrou iVeeW is hare naem^
Totjock , en enckel fpel ,en anders nietbequaem.

Sy heeft foo vreemden aert , foo bijfter malle kueren

,

Geen heldt,geen machtigh reus,en kan 'er onder dueren j

Want krijgtfe maer een voet oock op een deftig man

,

't Is hondert tegen een foo hy fe voeren kan

:

Ofweet 'er eenigh menfch haer loflen aert te dwingen ,

Soo datfe niet geheel en mach in 't wilde fpringen

}

Ten gaet 'er even-wel niet al gelijck het fou

,

De geck wil niet-te-min by wijlen uyt de mou.
WeljVrienden.totbefluyt :foo Weelde komtgetreden ^

Ofmet een vollen loop naeruwen toe gereden ;

Soo grijptfe met befcheyt , en houdtfe dapper vaft j

Want fiet I al ifle licht , het is een fware laft.

N ederl. A Eïf öin3«i ftan tttni Ö.?a0en /
-^^ ïBt gctiommjocöf Öa0en»

Sïcmofbc ötDinjjt/

Ï0felöe fp2Ui0t*

3?n tJoojfijoct

S0 tcffini gort.

%H 't btrdfecn bcï 10 / foo ftort 'rt bm trorö om.
tCï0 Öcïanmifrenfat ftjn/ foofprtcnfc of ffapmff.

3$m
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31cn totï eföofï!f-rammfn jeiifftfn öf fjoomnt.
0ol macflttöoï.

Hoogd. Ti^cni (^ir.rf ;u mcï tt)il( / bfm nwc^cfö ^unt «arren.

.^.•nfcfj.ruKflcrfcWrffcrfc^irf/

2):nn ip.niiein tcrrlcr c^(I irirb.

(l*é mufllii ftarcfc bcinc fc»n / tic »v»c ra^c indgcii tra^c».

Sein tjdicf ift lucnMiibfïiinf ycniio;.

Cïnffcincin i'»oI(cti lMUcf> fïchcf c:n h'éUch K\\\\h.

Secundx rcsctiam fapicnrum animos farigant.jr.i //////.

Lat. Arietibus bene paftis priiriiint cornua.

— Noneftdurabilefempcr

,

Eflebcne.

Frans; Shumcile hxs ejlflem, Ie haat eftpunnt.

J^andunfol ijl bten, tln''y fepeut tevir.

Force argent, (jr i>elle amie
^

Fait foH ventpenferfoUie.

Ltt. Satieras parit ferociam.

Griecx. Ti:,\ io\yA.(^vQ;iv. Theogn.

\ ''on; y. o'cv (t« \ rup. Pindarus.

Frans. //«'^ apoint dargent quife defpenfe plttsprod'tgale-

tnent, aue celuy d''une (iiccefuon recente.

Ncderl. %H niftofftomcm^ totpet/

f>no fti hcnt pft fgn ffIbcn niet
Afpcrius nihil cfthumili, cum furgitinaltum

:

Cunftafcrit, dumcunfta timet: defaïvitomnes,

Ut fc pofle piirent : ncc belliia tctrior ulla cll

Qi'amfervi rabiesin libcracoUafurerris :

Agnofcit gemims, & panor parcere nefcit

Quam fubiit.dominiquc mcmor, qiicm vcrbcrat, odit.
Ci.tud. 1 . iTi Eutrop.

Spaens. F.l maltie» conorte,y elbien non ay quien kfoporte.
ideft:

Frans. LemaU dn confort , c^ Ie btenperfotinepeutfuppor-
ter.

Ifa I . Non efierez,z,a k Ufierez,z.a eguale

D'un humtlc é' i'tlhuomo quando dtofale. id cft :

Frans. Iln c/t orgueil egalh Ufiertè

Tyunpovre^-jtlenhonneurexalté.

Fericulofa foclicitatis intemperantia cft. Settec.

Diu fordidus,repentè dives.mutationcm fortunas ma-
le regit. Tacit.

Fortiina nimiüm quem fovct, ftultum ^isax.. P.Syrtis.

Qiiid aliud civiles furores peperit , quam nimia foelici-

tas ? Flor.

Frans. lln\Jl rienjtfuperhe, qttunfot de üajje conditicn

eflevea quelque dignité-

Vide multa in hanc rem apud Richt, J.siom. Hiflor. 3 5 . Oe»
con. 95'.

Vide^ Arabica adloAnc re>n Adagia, apud Erp. cent. i , tf7,

ÏBatl^fnu0öof0öt/5atrd[|fptDt ftïijppeï.

f~^ Ys was eenjonge wulp.hykongeenweeldedragen,
^^ En wou voor al een wijf, en ging het Fijten vragen

,

Een fpits een vinnigh ding , een plage voor een huys,

Vry moyrjens opgeroy t , maer efter niet re pluys.

Fy wifte , nae den ey fch , haer faken wel te drijven

,

Fy had een rappe tong . en konde deftigh kijven

:

En 't wasgcnoegh bekent, en 't wertoock Gijsgefeyt,

Maerdesal niet-te-min,hy woudclievemcyt.
Fy weet de weyger-kunft , en laet den vryer draven

,

Fy weet hem op de mact , en nae de kunft te laven j

Fy, des al-niet-te-min , die maeckt een kort befluyt

,

Want Gijs die was eenbloet , en Fy die wert de bruyt.

De bruyloft wort geratmt , mé noot meeft al de vriendé,

Men nood 'er boven dat oock dieder niet en dienden

;

Het voor-fpel mette feeft,de eer ft' en tweede nacht,

Die worden al gelijck n)et vreughde door-gebracht;

Frans. A VresUfefie
^-^ Ongratte la tefie.

Tardcfl le repcntir de toft s' efire embxrqué. Ronfard.

Maer als de derde Son quam nae de trou gerefen

,

Doen fchootGijs uy t den flaep,en woude meefter wefen;

Daer ging Fy tegen acn jen yderevcnkloeck ;

Maer G ijs die bolt te kort , en Fy behout de brocck.

Dies gaet de goede man met neêr-geflagen wangen

,

Hy lac t lijn moedigh hooft , hy laet (Ijn ooren hangen

,

Hy roept fchier e\ en-ftaegh.Och \vaer ick weder vry,
Eerftwas'er ,Fijtje lief, ruis 'et niet als, 't fy!

't Fy dat ick oyt begon , 't fy dat ick immer troude

;

Cch waer ick die ick was , ick weet wat dat ick (bude

:

't Fy van mijn wrange Fy , en van haer feilen aert

,

't Fy van den flimmen dagh daer op ick ben gepaert.

Dit roept de droeve Gijs oock dickmael ganfche dagen %

Wanr by wort l^aegh begraeut, en fomtijrs ook geflagen.

Wel Gijsghy waert met wijs
-,
want ftet u fot bedrijf!

Om een lidt wel te doen , foo lijdt het ganfche lijf.

Frans. ^/ en hafiefe marie , k lotfirfe repent.

^uife mariepar amours ,

A bonnes nut£ls é" mauvaisjours.

TTOu,Ierer,ftaet,
-*- ^-Eneerghygaet,
Hoort noch een w oort

:

En trcet dan voort i

Sietonfe Griet

Die von: verdriet,

Engroorepijn

Inmaeghttezijni

Sy woue."ifou

Zijniemantsvrou,

Totleetenfpijt

Vandic'tbcnijt,

Daer kome van

Al wat "er kan.

Wcl.cnfemaeght
Die wort gevraeght.

Die wort verfocht

,

Die is verkocht >

Want Grietjenam
Met dat het quam.

Nuhcefts'eenman
Die niet en kan.

Die niet en weet

Als dat hy eet,

Alsdathydrinckt,

Alsdathyfingt,

Alsdathyfpringt,

Alsdathy vinckt,

Als dat hy gaet.

Alsdathyftact,

En fomtijts eensfijn vrouweflaet.

Nu vint ons Griet

Ganfch fwaer verdriet

Engroote pijn

ïnvrourezijn:

Sy roept reylaes!

Ickwastedwacs
Dat ick foo ras

Verflingcrt was.

Maer tot haer quact

Enisgeenraet,

Alsdatfehjt,

Endarfemijt,

Enneder-fijght,

En ftille fwijghtj

Want rafle trou

Islangbcrou.

^mm
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E En Efel van de meul eens vroeger los gelaten

,

Gaet dolen in de ftadt , en proncken achter ftraten

,

Hy voelt hem onbelaft, hy voelthem wonderwel.

Dies krijght hy grooten luft tot alle feiraem fpel

;

Hetbeeftdatvreughdefocht.ennieten was tè vreden

Met vryhcytjmet gemack, en met gefonde leden, (glijt,

Komtjuyft ontrent een gracht daer d'ecn en d'ander

En daer het weeligh volckopgladde fchaetfen rijt >

Dit ftaet hem wonder aen, daer komt hy nae gedrongen,

Daer treet hyop de baen , en doet 'er vreemde fprongen.

Maer fiet 1 terwijl het dieronaerdigh ftaet en malt

,

Gebeurt 'et dat 'et glipt , en plots ter neder valt.

aïébm(e3eiteti)rti^/|oo0acti)ïïopt|ig^TïanfT^i":

—

Daer fchreeut het lompig beeft , daer is fijn beê gebroké* ?.

Daer heeft't misbruikt geluk fijn Icet acn hem gewroken:
In 't kort het grilligh dier dat lightdaer uytgeftreckt,

En wort noch even-v/el van alle man begcckt.

Wat is 'er menigh menfirh , die in fijn befte dagen
Heeft ick en weet niet wat voor dingen acngeflageii?

En die in fijn bedrijfmocht vaft en feker gacn
Is haeftigh neér-geftort , alleen uytfotte waen

!

Wat is 'er menigh menfch die neder is gevallen

Om dat hy buyten Tchreef in weelde dorfte mallen I

Nu dat is efels werk ; dus vrienden , fijdy wijs

,

Blijft daer ghy feker gaet , en houdt u van het ijs.

Nederl. u Oaq.t ïilinmicr^ ' en DicpcftDcmmtrë Nederl.>0p een tollen bupch ftact ccn bjolih tjccrft

fliicn mcftuinalidi.
' -• "

—

"
'

'" ••

3Dacr tocriö' en fjoog^niott bcjcn gacn /

ilonit fcfjanö' en feöaeD' fjJfft acfjtcr acn.'

£r,iiis. Celuyvejiauyoittoinberdebienbaut, quiti'a

mmtéquebienpeit
Lat. Facilior currentibus.quam repentibus Ijpfiis.

Kcderl. ^co toci lilacsljt öic Ibcï is" / aXf Die 't

tuceiö.

ï5oiibt ^ct fchjji niiöfec-toatersS,

HDacöc ijoojDengijö
iccx. 0/,©-cïx£-^^^JcA,cr. ideft:Gri

Lat. Viniim care: clavo.

Ital. Ilvhmonh.tthnoTie.

Hoogd. Qi>o wm ma,i\)(x / M <jcf»« n>i^

AWè.

SBcn» ^k facf vfciff nu tt,{ \{\! fo Ütt \\< m.
"iStcl frcn^bc i^ccf t m cincm svcmfa^.

boller frovff/toacreopff!
Sinc Cerere & Libero frigcc V'enus. Terciit. Eun. 4.5.
Griccx. oi>{^ A>joJi'7))s^>«. idelt:

Lat. Vimim lac Veneris.

Turcks- Ay cann doma yngc oinamas.
Lat. Urfus , nifi fatur, non faltat.

Tu.rch
. Icfchelum doli doli , gidelum deli dcü.

Vertitur anophoro fundiiSjfentenia nobis. Lucil.

Kederl. HIö öc toijnm gaft / foo aaetDctog^ïjcat
uot.

Hoogd. ^soifcii ivtr <3rtr rtitfitriiifcii / fo

tvcrtfn ivtr \w narren.

Frans. A^resUpanfe
f.int la danfe.

Lat. Ventermero xftuans defpuniatin hbidinem.
NemoükatfobriuSj nifi forte infanit ; ncqueinfoli-

tudine', neqiie in convivio moderato.
Nee omnino in voluptatis rcgno virtus poteft

confiftere; Cic.

Gvid.i.Art.
Liixiiriantanimi rebus pierumaue fecundis

:

Necfacile eft SEquacommoüarnentepati.
§l;iant l'orgucil chevance Ie premier , hstite é" domcge

te ftiiventdepres. Diftum Ludovici Undecimi.
L'aife desfits les tue , & laprt^erité desfol: lesftrd.

Prov. I . j 2.

J0ac!)ttooo:bcn3ij&.
De LefirgelieveJich , in plaetje van een plate , die hier

ViigeUten is , hy inhedd-yige -voor tejielkn eer.fch:p-

per die vtor wint x,eyhnde , door degijhfpifchujt
om-Hurpt.

T Ck quatn met goeden wint gedreven op de baren

,

lek Quam met hoogen moet de ftromen afgevaren,

Ick liet 'et al te ruoh dat op het vvatcr dreef

,

Soodatick op het left alleen de voorilc bleef:

Ick was aen alle kant getroetelt van de winden ,

En fiet ! doen was 'et tijt een reetjen in te binden :

Maer ofal fchoonhet zeylgcduerighhoogerfT,oI,
lek hiel noch even-wel , en hiel gèduerigh vol.

Doch t'wijl ik my vergaep acn fo een gunltig weder,
Soo geeft het zey 1 een f\vap,cn riickt Ket al ter neder,

Daer leg ik over kant.Ach''toii.-;ctfte dat nien vint.

Is Tonder .achtcr-forgh te zeylcn voor den wint.

Dacrzijnderin het landt die konnen harde vlapen ,

Die Jconnen tegenfpoet met valfc fchouders dragen :

Maer , vrienden , hoort een v.öort ; ontrent een
hoogh geluck

Dan hoek men boyen al te letten op het ftuck.

p Ortuna vitrea elt , tune cum fplendet franoitur.

P. Syrtu.

Frans. La fcrtune efl cöujiimiyfe fineer cnfl,ut/int.

Hoogd. 5(53mw Ms5 ghicf omI)ccl)|!cii ijl/

fo ïcvffbc ^icf) t><p fait^.

QBann t^cr bocbmutfi (Wff^cbct / fo fjchf taè

gliicf nk'Kn
Nederl

. <^n liOD.'fjJCet fict toe.

Nemoconfidat ninnum fecundis

:

Nemo defperet meliora lapfis . Sen. Thyefr.

Lat. In utraquc forte fis iitriurqüc mcmor.
Si fonuna juvat, caveto tolli :

Si fortuna ton:it, csveto mergi. Peri.md.per ^i.ifin.

Ital. Ögni cofajiftipporta, eccetto il hmn tempo.
Fraris. Ihi'ejt tifcuréqui trop haute/l moitté.

Hoogd. ^}oc^)tct3Cï fflttcuga-n.

©utc |i:t}i-otmmcr atrtncfcn gerit.

Nederl. 't 3.S 0Ofbf/ jac ocööflictien ract/in boo^
fuoct op teijtnfpoct/ en in tegfnfpoct opboo?'
fpoct te ijenchcn ; tuant fca Docnöc ain Dic beü<
Ceücggctempeit.

Syrach. II. 26.

Aiijeiir deprojperité les tnaux ?ieJoient point ntis enou-
bly > é)" «nxj'ttrs des affüEfioiis qu'il tefiuvienedes
biens. '

Jofeph Hal faint. couf 4.

Comiae toiu corps tutturelsfint meJJéz, aiTffïfaiit dtfiie

fiit «ope difpojïtion morale. Si ttofirejeye n'efi cjjui-

fonnée ffjcc trijiefe,c'
efifolie;fi noftre trifiefjeniji

tewperée avee cjuelciHemeflayige dejr;e,(?ift wie tri-

freffe infenude ér dese^eréi. Sic donclajoye -vient

tc::tcfeule,ilUfa;it demxnder eü elle » laijféfi eoi>:-

p-igncér tousjours au dejpit d'elle lajeindre a Ik tri-

f.efe-y afin que tondit q-iel'uTte repugTie ^'Pautrei

tfUits derix HOM fiient üinief.



öö

Talee U ca^nuoU ,
qu/tlecla/jg»ora.

De
Kavitr-

maeght

fbrtcckt

:

<0diïfftbe3[ufï«^ï0/Mi^Öa«Ö<»n^^»

T Ck had left-mael wat gemalt

,

A En'tfcheen datJufvroudit vernam

,

En , foo het dan gemeenlick valt

,

Soo was fy boven maten gram

:

Sy viel my aen met feilen moet

,

Sy graeudcjdreygde ,riepenkeef:

Jae ,door haerongeftuymigh bloct,

Soo hietfemy Itaegh , vuyle teef.

lek ftont een wijle flécht enkecck

,

Want icken was niet fonder fchult

:

Doch , mits fy my foo vinnigh ftreeck

,

Mift'icktenleften mijngedultj

Dies feyd' ick , Juffer met verlof,

Ghy hebtmy wat te veel gefcyt

:

Is 't niet de wijïe van het hof,

GelijckdeJuffer,foodemcyt?

Frans. '"P Oufe terre , contrée , ^ proyince

,

J- ImiteU nature defon Prince.

Turcks. Baluckbafchadankokar. ide/l:

Lat . Pifcis primüm a capite putct.

Ital. llpefce commincia aputtr delcapo.

Ncderï 'ttOOftflfffe/alflfCft.

L<it. A bove majori difcit arare minor.

Hoogd. ^3aö C:c alten fim(^cii/

2)aé vfiffcn ^Ie iuii(^cn.

Ncderl. ^00 ÖC hlOfft lÖ / 10 ÖC ftïfprt /

f)00 Depot 10 10 Delfpel

<!5e!ijelf De toeert foo i0 De galï

:

^eloeft ört peert foo i0 De ïafï.

Frans. Souvent lefils cjl reJembUble aupere

,

LafiUeJutt Ie chermn defa mere.

Lat. Qualisdomina , taliscatella.

Hoogd. '^McMe frviiP / tilfo ^icma^C».

'iÖJC ter bcrr / alfo taö (^cfmt'.

Lat. Qualis hera, talis pcdiflequa.

Hoogd. 2)(»émtm fennemmUim wint) /

2)enï)cit(crbcifeimfitit)/

^viü ^en§crrnkm feim gefmb.

Lat. Quahsrex, talis grex.

Ital, J^ale ilrettore^ tahfono ipopuli.

^ando UputronafoUeggia ,

Lafante dantteggia.
Hoogd. icüxk cpcr / «nb (ïincfctitc tutrcï / gc^awti ju

fammen.

Ital. Tar carne
,
qualcoltello.

^ualguatna, talcolteüo.

Lat. Dignumpatellaopcrculum.

Similes habentlabralaftucas.

Hoogd. 2)iflcln fcpn tcö cfcl^ \<x\<xi fróiKfer.

Ital. Oqru difj'orme trouya ilfuo conforme.

Lat. Cum iltis fimiles parcfque vita

,

Uxor peflima, pefllmus maritus j

Miror non bene convcnirevobis. Mart. 8. 54.

Magna inter molles concordia. luvertal.

iV«



Kan fe dd tantopatie iicagnuole
,
quanto la fux coda. dtmandA.

JUfii öofftbmöont orm ï»?oot it 0et>ai foö

ïangööptpifprt-ficfrt.

A L quifpek Leeuwtje met den ftecrt

,

•^^ Al troetelt Leeuwtje fijnen weert

,

Aljanckt 'et met een luyde ftem

,

Al loopt 'et voor , en achter hem

,

Al fit het bcesje geeftigh op

,

Al draeyc bet als een fnellen top

,

Al biet het dickmael fijnen poot

,

Ten krijgKt nietaltijt witte-brootj

Want heeft 'et eerft fij n deel gehadt j

Al is 'et niet ren vollen lat

,

Hoewel het flccht en deerlick fiet

,

Ten krijght noch al fijn wille niet.

Al fchijnr dit Hecht , gelijck het leyt

,

Het is noch efrer wat geleyt -,

Ghy , weeght 'etm de rechte fchael

,

Het kan u dienen menighmael j

Het kan u dienen tegen luft j

Die noyt offelden is geruft

,

Het kan u dienen over al

"W'aer dat men vreughde plegen fal

:

Men hoeft voorwaer het weeligh vleyfch

N iet ftaegh te geven fijneneyfchj ^
Dus fchoon iet fomtijtsmach beftaeri

,

Het is al beter niet gedaen:

En geeft een vrou , een vrieht , een kint

,

Niet alles wat haer breyn verfint j

lek mocht , en ick en deed 'et niet

,

En was in vreughde noyt verdriet

;

Schrijft defe fpreuck in u gemoet

,

Sy is u aller wegen goet.

Spaens. Mucho pideel loco ,mas loco as cl queloda.

Frans. Le fol dcmande heaucoup , mats plui fol eji celuy

cjtii donne.

Engels. A foole demandeth muth , byttemore foole is

hethatgivctith.

Ncderl. j^tn qceft ^tt öonïJcftnjmet foo befI ft;oot0 /

a!0 fijii ftmt tofJ fpfrDfn ffu-

fêen töuaf^ epff^t bffï / man* btoafft i^ ÖP Öif

'tficmqetft.

Spaefts. Menea la code el can

,

No por ti fi no por el pan.

Deterioresomnesfiimuslicentia. 71'^-i^wA^'^'*»^- 2-3-

Cui plus licet quam par eft.plus vult quam licet.P.Sjrus.

Qui non vetat pcccarc cum po/llt ,iubct. -f'» Troad.

\
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Lxructi*^ *'Wf fHi.n'-jrtrjuituf',w
i.nicr Te convcnit urfis.

/^ F al fchoon dr. wrcede leeuwen

^^In de woefte boflché fchrecuwé

,

Ofde felle tygcr krijt

Dat de lucht in llucken fplijt

:

Of de bcerenleclick tieren,

Enverfchricken alledierenj

Sy noch cfter alle-gaer

Griefden noyt haer weder- paer.

Noyt vecht leeuwe met leeuwinne

,

Maer fy oeffent foete minne

:

No) t en was de tyger fel

23ccr«i/ ïemluen/ feïfê bierm/

Sponnen gaer^ selgci^etitcreti.

Tegen fijne bed-gefel.

Maer een beer, noch boven allen

,

Plach tejocken, en te mallen

,

En te toonen foet gelaet

Aen fijn lieve mede-maet

:

Beeren kunnen fachtjens fpelen

,

Kunnen vryen, kunnen telen

,

Beeren paren in het groen

Soeter als veel menfchen doen.

*t Fy idan grimmers, kijvers , krijters,

't Fy I onfoete wijve-fmijters

,

't Fy ! het wijfdie haren man
Niet in liefde vieren kan.

Felle heeften fonder reden,

Noyt geleert in goede feden

,

Toonen liefd' en foeten aert

Als fy tTamen fijn gepaerr.

Ghy dan, die u rechter-handen

Eens te famen gingt verpanden

,

Hebt voor al een fachten geeft
j

Of kom leert 'et van een beeft.

Frans. Deux bfjlespufent bien en unfré.

Ital. Cdcto diJlAÜone nonfere m.u cxydU.
CaIcÏo dtgiumentd non nuoce djlillone.

Hoogd. Q:é kifjct fcm JDoIfften an^ertt.

Cï^é ki|ï fcin frofK bcr rtnt>crii tic oxx^tw au|;.

'^Biltc (u-rnfcin kt CItM^l^cr gcrn.

Spxens. Con un lobo no fe mara otro.

Nedcrl. Ctofc Qiiatie [jonöen Dotcn maïftanbfrcn
xwti,

Frans. CorhcAu k carbexu ne crevejamsis lexyeux,

Ital. Carvicon coryi nonjicavan mAtiliocchi.

Hoogd. (fine fra^c fift ötcnt bcp f vii .J^^cr^.

tTö mu^rin foltci* rointcr feni/ 1,\^ m wofff tcttontcrn

fnr;t.

Spaeus. No ay beftia fiera

,

Que no fe huelcjue con fu compancra. idejl

:

Frans . Iln'y ,i bejlefifit re f;; Li campagne
,

J^!t ile fe pLxife a.'vee fa eonipAgne.

Ncderl. <15fcn bfCfl CU lö 'fr opt foo fel /

5>at nift fn üifrt fijn met 0ffeï.

Jean Fornier de Montauban.
Totu animaux lefqutls font enU terre

Viyent enpaix,é'tranqutlle eJHeurfaiU ,

Ou biens'ilsont debat, (^ fefontguerre

,

A Ufemelle onc Ie mafle n''enfaiÉt

:

Vourfavec roursfeurepar les boü erre ,

Pres du Iton la lionncfepUiJi

,

uivec Ie loupU louve efifans centrainte ,

Et du taureauU vache napoint crainte.

^uellefurie crpejle tant infame

Vient a troubler les hommes victeux ?

^jfon ott touftours Ie mary érUfemme
S'entrepinccr de motsfcrnicieux ? .-

S\fgratigner d'outragequi diffame ,

Batgner deplainfls rudement;mais bienpire.

Souvent de fangles baigne leurfolie ire.

OfFcnde il cielo , e'1 fanto amor difcioglic

,

Quel, che con empie man batte la moglie, idcft:

Celuylecielofence, er vtole TamittCy
^ui d'une ft re main bat ft chere meitie\
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^f ganfcn bie ïitmcn bcn ïtcfï / imtï (^
moctmfcpiwcfitn.

«P

1^ omt fiet hier defe prent, en leert den fin begrijpen

,

-*-^ Al wie m acr zijt gewoon de ftraet alleen te flijpen

:

Hoort dit, wie nieten doet, als dat hyledighgaet,

Hier is een goede les daerop te letten ftaet.

God is een rijcke born , hy fpijft de wilde dieren

,

Het zy die in het wout, of om den oever fwieren -,

Maer fchoon hy yder beeft fijn eygen voedtfel biet

.

Noch voedt hy even-wel de leuye buycken niet.

Geen menfich ofander dier en late fich bedriegen

,

Ahvat 'erfpijfefiaecktmoetloopen, rennen, vliegen

:

De vos die fit en geeuwt,of leuyert in den kuyl

,

Hout wel de pooté droog, maer krijgt niet in dé muyi.
Al wat 'er adem heeft behoort 'et aen te raercken ,

Dat wat van Adam komt bevolen is te wercken
j

Wiegeen beroep en heeft, en niet ter werelt doet.

En heeftgeen vaften trooft w aer op hy wert gevoet.

'
ideft:

Virtutem voluêre Dii fudorc parari.

Nederl. <©obt fpijfï ÖE boflcifn/ maft fp moeten
'rt om bücijtn.

j5ie»iaiiöt rn homcn De jiebjaöe öiipben in be

mont rjfblogcn.

?ïrmcfDe is Iciipficnté locn.

Frans. Dieu domn huns cJ" ha'ufs,7n/iispas lii comes.

Ncdcrl. (DoïJt geeft koeucn / maer met met öe

Ijooineii.

Wit befoc ten toil/moet befuren.

Hoogd . glct^ ktc^t (n\ki tx)^.

Frans. Kul lienfiimpeine.

Hoogd. QSciin t)a jimmcrnwn fang i"m6?

hoUi frajircn 3ct>f / fo fcfU fdit f]>an

Frans. Aren.-irt endormy ritnne hiy chet engorgi.

Ren.ird (^ui dort la matinee > n'apas la Louche em-
ftamée.

yichieii dormant rien ne vient eu la dent.

Ital. Nonftpu'o here ilmielfenzalemofehe.

La rofa fenza la fpina.

Nedcrl. ©IE Bc cpercn fjebbcn bril / moetljEt halie=

lenöer pennen Iijöcn.

Spacns. ^ la iiulfeia dormida no Ie cal nada en la

heca.

Nederl. <3En flapcnöcn bü^ en halt niet in Den
munl.

Lat. Manusmovendacum Minen'l

Manum admoventi fortuna imploranda eft.

Nederl. ijanbt aen ben ploesf) / foo fal 't «öobt
bojbercn.

Cot <!?obc?"{)uIpbcf)oeftarbcpt.

i5cj;t éaiibcn ciï boeten /

"

Ooötfartberfoctcn.
Stroopt u armen : en fcgc, <i3oötiDOiit^.

<Pcii flaycnbcn taolf locpt geen fcDacp in ben

mont.
©ie 't berhcn hillen bril/ meet fjcm fjct tieren troo=

ftcn.

«eenbliegeiibehraep bangijt toat.

Eranj. §i^a bejo'm dufea, Ie quiert aux dDigts.

Vade adformicam, piger.

<Bm tot bfn mier / gïjp ïeupncrt.

.^ Hy leuyaert die nu legt en flaept,

^-^ En dan een wij Ie fit en gaept

,

Cp, op, en gaet eens tot de mier

,

Dat is een kleyn, maer necrftigh dier.

Dat is voorfichrigh ende wijs

,

Dat gadert 's fomers fijne fpijs

,

Op dat 'et door de ftrenge kou
N iet door gebreckvergaen en fou.

Maer ghy legt hier en koeckeloert.

Door vreemde droomen omgevoert

:

Ghy fiet hoe dat de fnelletijt

,

Hoe dat u jonckheyt henen gHjt >

En efrer neemt ghy niet ter hant
Tot oefFening van u verftant.

Op, op, en ftelt het lijfte werck

,

En fet de mier tot u gemerck j

Want die by lichten dage flaept,

En inden fomerfiten gaept.
Is weerdigh dat hy koude lijt

Wanneer de felle winter bijt.

Horat.ï.Saryr. i.

Parvula ( nam exemplo clt } magni formica labo-

ns

Ore trj;liit qiiodciinque poreft , atqueaddit aceivo

Queni ftruit, haud ignara ac non incauta fiicuri.

Q^, fimulin verium contrift.ic Aquarius annum.
Non iilqujni prorepit : & illis utiturantè

Qiiaffitis, fapiens. &c.

In hoc ad.i^io Arabes , Hebrat , ^ Romaui concnr-

riir.t, jV eodeinPeiifu utunttir.

Combien henreuy.feroit Ie laboureiir ,

S'ilcognojfoit defon heur la valeur '.
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^nijtwenfon m\\$ af/ \xm ffïjmtfon aai0eficöt-

De man , die het mes op den neta heeft ^J^reeckt

:

T^ Omt hier, al die my kent, en wilt ten beften raden >

-^ lek heb , eylaes ! een neus met puyften over-laden >

Een neus ,in alsgehjckeen kalikoutfen haen

,

Daer hangen (foo het fchijnt ) veeljonge neufen aen

:

Een neus, een vreemde fnuyt,daer op de kinders wijfen

,

Een neus/k en weet niet hoe, daer van de vrouwen yfen,

Een neus gelijck een ey , en root gelijck een bloet

,

Die my oock even felfs by wij len Ichricken doet

:

Een neus ; maer 't is genoeg. Wie kan het monfter lijden?

lek meyn het leelick ding noch heden af te fnijden

:

't Sa 't fa ick val 'er aen ; enwaerom noch gebeyt ?

Het dient toch eens gedaen wat dickmael is gefey t.

Maer, hola, mijnvernuft, heeft dit oock goede reden?

Is oock u neus een ht om af te fij n gefneden ?

1 foo ghy dit begint , denckt wat een felfaem dal

,

Dcnckt wat een groufaem vack u aenfichtwefen fal

!

Ey lieve wilt het mes van uwe leden wenden

;

Wiein fijn neufe fnijtdie moet fijn aenficht fchenden

:

Gacthierinmetgcdult jengeenfins metgewelt

,

En heelt noch , foo ghy kondt , al wat 'er is ontftelt.

En ofghy met 'er haeft miflchien de roode plecken

Niet afen weet te doen , niet uyt en weet te trecken

,

Soo gaet al weder aen , oock tot de derde reys

,

En noch , hoe dat 'et gae , verfchoont u eygen vleys.

Soo ghy nu , Lefer , vraegt , wat hier is uyt te trecken

,

En hoe u dit verhael ten goede mochte ftrecken
j

Soo weet als dat het wijft , hoc dat men vieren moet
Defeylen van een vrient , ofvan u eygen bloet

:

Is oyt een man , ofwijf , uyt haren plicht geweken

,

Een broeder fonder eer , een moeder vol gebreken

,

Een vader die mifïchien fijn echte pUcht vergeet

,

Een nicht die buyten fpoor in quade wegen treet >

Ghy moet noch even-wel de vrienden niet verlaten

,

Ghy moet wel haer gebreck , maer niet de lieden haten

.

Ghy moet haerongemack niet halen aen den dagh ,

Maer decken wat 'er fchort , gelijck de liefde plagh

:

Ghy moet , indien ghy kond , het quade feer genefen

,

En foo ghy niet en kond , in als geduldigh wefen -,

Men fetgeen leden af, al lijdt mengroote pijn

,

Men fet geenleden af, als die verkanckert fijn.

^fÖoon bat ooch ö^imöen ftijijni/

§>i} moeten ö^iniöen Olgöen.



i.jn^jtui.n.f' jnr\i,ri.

Onnefre-adlievreaHtahourin,'f!yoifemhliitartevclle. " %.

't%$ lïuartöafm met trommd^üattgcti.

AL wie een fnellé haes met trommels meynt te vangê,

Die heeft 'et qualik voor,en doet verkeerde gangenj

Want eer dejager komt ontrent het groene wout

,

Soo is het vluchtigh dier verloren in het hout

:

Daer leyt het dan en duycktj foo dat de grage winden

Geen wilt-braetopen doen,geenhaes en konnen vinden:

Daer komt dan onfe vrient ganfchmoede vandejacht.

En brengt niet anders met als flechts een droeve nacht.

Sitiemant m denRaedt,ofwil hy leeren krijgen

,

Die moet voor alle dingh fij n tonge leeren fvvijgen j

id eft:

Silere pridem remedium damnis puto.

Eximia eft virtus, prxftare filentia rebus

:

Atcontragraviseftculpa.tacendaloqui.Ow^. 2./^r/.

Hoogd. ^Bcffc leut hahm tfircii nmntimOccKcii.

Spxens. Quienpaxaro ha de tornar, nonhadeoxear.

Frans. ^m. -vcut prendre tm otfeau , il ne fautpas Veffa.-

roucher.

Ncderl. Wx \iiiQ.t\^fdpwWm b'opciibarc ncttfn.

Ital. Cht dtce tutto quel ch'' egUfa^fx tutto quel clo egU

puo , emangix cioch'' eglï ha-ynonglircfta. niente.

Frans. Penfe cequelwveux : parIe ce quettt dois.

.Hoog. (Sciij iiicfjc aflcé ^^13 Cu ireifï

/

Want die van fijn bedrijfmet open monde fpreeckt

,

Die vint men in der dact dat hy den aenflagh breeckt.

Met fwijgen foetejeught, met fwijgen is te mmnen

,

Met fwijgen kan een V orft de vafte ftcden winnen

:

il en die geduerigh fwetft van dat hy wil beftaen

,

En brengt niet anders t'huis als flechseen malle waen.

Met klappen, foetejeught, en is niet uy t te rechten

,

Noch in het foet gevry , noch in het wreede vechten >

Maer die met heuflchen mont fijn dingen heelen kan

,

Die mach een vryer zij n, en oock een oorloghs-ma n.

©(aub «icljt afïcé baé tu W(.^x l

^i3nc nicFjt aüeé t>aé bufmijT /

^13i0cn!cJjta!Icö!>(iéMtIï|cjï.

Ital. Lemmacciefotio arme delminaccïato,

Spaens. Amuchaparolaobrapoco.
Frans. Par trop dtre on eflperdu.

Lat. Multorum confciipaucaloquuntur.

In ira nihil decentius quam cüm adeft filentium. rlw
tarch. de cohtb. tra.

Veftigatoribus &: venatoribusdiurninoö-urniquelabo-

resefl"enr irriti , fi non filenrio priusquam venabuhs &
impetu, feras interciperent. Carol. tafchai Firt.^ Fa.

cap.^2.

H //faut
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Ilfaut prendre U poulefans crier.

ïDic frnöoen Uat / mnfrftt Dftt ïjet niet en Iirijt.

Itn huisman ( wj^/ een hoen in de bant , djt hj de kele toenijpt ) fpreeckt :

C Tet , vriendcn,wat ik doe, ick heb een hoen gegrepen

,

*-^Macr 'k heb 'et mee 'er daet de kelc toe-genepen

,

Uyt vreefe dat het dier mifichien de ganfche locht

,

En ook het naefte dorp met fchreuwen vollen mocht.

Ick weet foobucr-man Fophetbeesj^n hoorde krijten

,

Ick weet 'et voor gewis , het fou hem dapper fpijren

,

Het fou hem pij nc doen tot binnen in de ziel

,

Dat ick , een flecht gefel , foo vetten keucken hiel.

't Is fcker , foo een raefkon in der ftilheyt eten

,

Hy kreeg een vollen buycken niemant fou het weten

:

Maer mits hy by den rooffoo luyde fit en kraft

,

Soo krijgt hymenighmael een ongenoodengafï.

Gefellen , ibo het luck komt over u gefcgen

,

Indien ghy my gelooft , het dient te lijn gcfwegen

,

Hetdientmetftillenmontinhaeftenop gevatj

Die muyft en niet en mauwt , dat is de befte kat.

Ital. Coluy che efaggio , quittamente goeie.

Frans. Chat mtoleur nefit onques bon chaffeur.

Ital., Chinonfatacerej

Nojifagodere.

Hoogd. 'JBann t\t [ictin iTu* gaifcn (iep / fo tt»u|ï imn m't taê

Frans. C'ejlunfortheaujcu,

^ujindon fait , crparlepeu.

Engels. Cannot you bc content tho fare wel, butyou

muftcricroftmect?

Lat. Nullum eft tempus , quodicendafuntomnia.

Nederl. Ï^OO?t / ftol)gÖt/ «^ flft

:

j^upH / maer en mautot met»
jj^uttenfonöet firalTen:

topüenfonberöaffen.
Lat. Lupus dum prxdam agit , ne hifcit quidcm.
Frans. Tatreé'fiire

Par mer drptf' terre.

Lat. Haud uUi tacuilTc nocet , nocct cfle locutum. Cato.

Spaens. Callar y ojos , tomarcmos la madre y los polios.

Frans. Se taire é" ouvrir les yeux , cejl pour prendre U
mereérlespetits.

De chofe trtjle , ou adverfaire

,

En temps dejoye onfe doit taire.

Ital. Penfa molto
,
pariapoco , efcrivi meno.

Frans. Situveus'ui'vreenpaist

Ne dis tout ce que fcais

.

Siyav kf-fiyu. (L/Efchjl. Eumen.

TT7"Ilicmant naedekunfteen vogcl-neftjen rooven

,

'^ Die moet in dit bedrijfhet oude woort gelooven

,

Een woort , een deftig woort , een regel van bcleyt

Die icmant t'uwer leer voor defen heeft gefeyt

:

Sict gaeu en neerftigh toe , gaet ftil en maeckt te fwijgcn,

Ghy fult gewis het jong . ghy fult de moeder krijgen.

Gelooft 'et jdommejcught , daer is geen beter vondt

}

Als fnecgh en vlijtigh fijn , en al met ftiUen ment.

Ital. Affaifa, chinon jdifetacerfa.

Frans, ^uinefcait rten , fcait encores tjfez.^ s'ilfefcait

taire.

Lat. Qui nil feit , fat feit , fi tacerc noverit.

Loqui ignorabitjquitacere x\t^citt.Periand.perAufon.

Frans, cèluy qui ne (eau tatre tue fcaitparIer.

Lat. Sepesfapientixeftfilcntium.

Nederl. <DieftanftDiigenenöoo?en/

<3roote rufl 10d^ 0el)o?en.

5^ie ftan ï)oo?en enftoijgen/

<«5eoote (aften ftan öp ftnjgen.

ï|oo?t/fiet/ftoi|götfn öerD?ae0öt/

^00 toeet niemant toatje jaeg^t.

3^ietieeïftalt/

©eeïontbalt.

<^aet 'er petnaernfcDentoiï/

©ee0ötumont/ enöowtufiil.

ï^ifeftt



(txtcH aï0 't nopt/ öiffcöer. ^
yi

Deletie ,

é'e h dt

Vijfchtr

fiaet,

£>rceckt:

Y^ El, maetjhoe fit ghy dus en gaept,

My dunkt voorfeker dat gy flaept
j

Want fict de vis bijt aen het aes

,

En ghy fit als een rechte dwaes

,

Ghy fit gelijck een quack en fiet

,

En dat u raeckt en doer ghy niet.

lek bid, en gaept niet hierofdaer j

MaeFneemt in tijrs u faken waer :

Een goede kans is glibbcr-glat

,

Sy dient met haeften opgevat

,

En 't is voorwaer geen handigh man,
Die fijn geluck niet vatten kan -,

Wantdien het voordeel eens ontglijt.

Die is 'et al fijn leven quijt

,

En fi:hoon hy naemaels anders wou,
Hy vindt niet anders als berou.

Al wie dan niet in tijts eii viil

,

Is waert dat hy de fiade mift.

Ghy daeroni, vrient let op u ftuckj

En pall wel op het vluchtigh Luck
Terwijl het voor udeure klopt;

„Treckt, viflcher, treckt terwijl het

nopt.

,Hoogd. "p\^» «^ AftcKtf jufró buncff/

-L^ ttcr temt gwipitd) fu ft»at.

Nederl. 't 3.6 ï^wnl^ m njtö jac feöjeii.

<Oji)ptalji'ttöti«.

Mtn moet fo" tofaötii upt-fcttm tcrtoijl Ijct tt'-

gent,

Jililcn inoft gapen afé 'er pap gebotscn ^crt.

JUknmoct ijetpfcr fmcticn öctoijl öctbccti.s!.

3X)m moet mennen t'toi]i öe [)cul leot.

JEen moet fcpkn t'toijl öc tonit Dient.'

JlaüDcftens hiiibrrcn iuarcnnopt rycft.

't «^elurft

3émnff(j/
©leïjctbat
55^ie&etfjaöt/

<?ie ^et qiiiil

ï^icfjetmitt.

ï?ct gtincft en flaet niet frilboo? nnulint? beur.

«öaept fllé men u öcn lepel bic't

;

iBant naemaels/ Inicnc ' en krijg^jc niet.

5r>ic tijt f)eeft en tut lairt glncn /

ïian )un lebcn niet beunen.

'

©IE altijt b^oegf) gtnoegfj honit/ homt beeltijt^

tclaet.

5^ic bcrflaept fiin ocljtcnt-toerch / faefcl)cten iö fijn

bagli-toereh.

Xantfiocpen engoct Ijoutoeltcb boen/ enber=

fcljtjnt alle bagl) met.

Ital. A benfare nov dar dimora

,

Pcrchefrejlofafltt l hora.

Bifignafigliarle ventme, quavdo IddiiU mandit.

Chi tardi arrii/ir, male allogia.

Frans. §i^t»rd arrhie, mal loge.

L'Occafion eji chawve, éf '}U' "e laretient ,

Toat foudain tlle efchappe, ó'jamaii ne rcvitnt.

Ital. Ses'ha-vefeafarc Ie cefedutvolte , ciafcunja'

rtbhefa'vio.

Chi nonfa quandopto ,

Non pui fare ipianda -uuoU.

Batti ilferro, mentre ch' egli e caldoi

Chïtardi v.iol> non vuol.

Lifn che s'ha il vento in pDppa,biJognafafer nAvigi'.re

.

Spaens- (^mdoelhierro ett.Teneendido3

Entonceshade feibatido.

Lo que has de hazcr no digas cras j

Pon la n^anoy haz.

Sitedicrenlavaquilla,

Acudc con fa foguilla.

Frans. Pendant tjut Ie ckien chie, Ie hup ^en va.

En faifant la cage l'otfeau s'en vtt.

Ce que do',1 faire ne dispoint a dtmttin.

felref'ife, qui apreimuje.

De l'eati cftii eJi falfé Ie molinne moudpüf.

Q^i ne prend sjuand ilpeut

,

]l naitra quand il i'eut.

§iv!ind Ie hien vient, on Ie doitprendre.

giuandlefereftchaud-, il Iefaut kitre.

Le tempsfe change enpeu d'heure

:

Telrit le matin quilejbir pleure.

Lat. Collige ; non omni tempore nielTis crit

.

Virtiisefl, ubi occafio admonet, difpiccrc. Plaut.

Perft-

Lat. Clamanus, cras , cras : & ficconfumiturïtas.

M)iJ' «VjtoaMi^ £5 t' aus/ttv f 5 r itntpi.HefioJi^^y,

Verf.^oS.

Scd propcra , nee te venniras difter in horas

Qiii non cft liodic , cr.is minus apcus eric. Ovid. l.

P.iyned. Amor.
Tollc moras ; fempcr nocuit ditTerre paratis. La*

can. I.

Mora fepe malorum
Dat caufas.———— ManiUiu i v.

—Ti ^'.k?i.tv 4' 'iVt. «'ir£«.?i« Xiyu. Eurip. Orejl. id tlt:

— lutura cunfta pro nihilo pmo

.

Muka amittuntur tarditie & focordi.i. Accius D:o-

mede.

Fronte capillata eft.

g Iet ! wat een felfacm \vi|fmy heden is verfclienenj

Siet ! hoe dit eygen wijfis in der haeft veidwenen:
Dit wijfis voren ruygh, van achter iflè Liel

,

En fict ick benfc qiiijt terwijl ick ftac en drael.

Dit wijf is Voren ruygh, en biet daer groote fchattcri,

Maeraen hetachter-lijf d.ier illèniet te vatten

;

Wel leert doorniijn verdriet,ey lecrt,o rappejeugt,
Leert grijpé met befchcyr terwijl gy grijpé meugt.

De wel-gclegen tijt is eene van de faken ,

Dic nae een quade greep niet weder is te raken
;

Dus wie uy t tragen aei t verfuymt een goede kans ,

Die wort in onfe tael genocmteèn flappe gans.

J^ £ Leferfal, tot beter verjlant v.m dcfegelegent-

fcc; t.gelie'ven tegedemkendatdeOudi hetGeluck,

eftegoedeGelegentheyt,hebben afgebeelt in degcdatv.te

"Van een vrouvrc, van voren veel hnyrs en lange tnyten

hebbende , maér van achter geheel kael enfonderhayr
-trefende ; daer mede te kermen gevende den aert endc

eygenfchap vangoede gelegentheydt, die nUeen van vo-
ren , en nietvan achteren te vatten is : Hefwehkof
VelJcheydegevallen,en onder andere mede op de vluch-
tigegelegentheyt enfes levens, nietfonder reden,hange-

paft werdin-.want (geljjeh een Gojfaligh man roelgefeyt

heefi)de Tijdt{_die God attnachtigh uyt den afgrontjij-

nereetir/igheyth'eeft voortgebracht') is het nlderlojie-

liclrfte toe-val om het eeunigh leven uyt te 'xercken dat
men oyt vondt ; tvant aen den tijdt defes tegenwoordi-

gen levens hangt het eeuwige ; en als de tijt eens voor

iemant door den doodt isafgefneden , foo enis'ervoor

dien menfche geen tijdt weer. Wat eengrootegenade

is' et dan v.:j>den Heereonfen Godt , dat hy ons noch

t'elckcn brengt v.in 't een jaerin 't ander, en verlengt

ons joo enfe d.tgen , ten eynde Tvyfilcx rvacrnemende j

der te beter het eeurvig lever, (ouden uyl-trercken? en

fitlrx te doennoemt deH.GeeJld<i bequaemheydt des

ti'tf nvt tekoopcn, Col 4. 5.

3Prö



9 Pro camelo farcina.

A Lfchijnt de kemelfonder geeft,

•^^Alishctmaer een lorapig beeft,

Noch heeft het grofgedierte w at

Dar oorboir is te zijn gevat

;

Want alsmen r.p fijn ruggc leyt

De packen voor hem toe-berey t

,

So toont het beeft fijn kloek \ erftant

:

Want fiet het knielt daer in her zant
j

En blijft foo leggen op den grcfi:

,

Tot dat men feven hondert pont

Heefc op fijn bultigh lijfgetaft,

Want dat isjuyfteenkemelslaft;

j:)nDni ftcmcl marrfit 'rtpacft/

?lnDfr0 öafrt 'rtungcmaclt.

Doch meer en neemt 'et geenfins aen,

Maergaetdanopfijnbeenen ftacn:

Dat is fijne tael gefeyt

,

My is genoegh op 't lijfgeleyt

;

Dus foo ghy wenft mijngoede rey s,

Soo lacdt my nxer, als nae den eys.

V^oorwaer fo dit wierd n.igedaen,

Het foud erdickmaels beter gaen ;

Want veeltijts door te grooten laft

En wort niet op dtndienft gepaft.

Ey fiet I wat heeft ^r menigh man
Metrampten als hy dragen kan

.

Soo dat hy onder fijnen ftaet

Gebochr, gebult, gebogen gaet

:

En efter wil hy grooter eer

,

En roept noch al geduerigh, Meer
j

Tot hem het pack ter neder druckt.

Ofmet gewelt teracrdcn ruckt.

Ghy, zijdy wijs, beminde vrient.

Beproeft wat u voor ladingh dient

,

Beproeft u fchouders eer ghy draegt»

En wiekt al vorenseer ghy waegtv
Want meer re willen als men kan
Daerkomt of fchaed' offchande vnn.

Ncderl. r) '9X u tt jteatr om Ijcffcn is Dat lact

.Oa öcn bpgcT niarrht Den fach /

't Pad; na 't pcat/rn'tpccrtna 'tpach.

L:xt. Ne gl.idium tol Ins ,mu fier.

Ne futoriiltii crcpidam.

VnU Hehirnim ji.l:^:um aptid Drufïum Decur. i.

Prov.^ ,(juiLei>na/i ei:.-.: in dcfcript'mic Africa lih.i.

Illnd fcre , rnquit , obfcrvant , ut pro canieli fircina,

ld cftpro 700 libiis Icalicistres aurcos adnumc-
rcnt.

Hsral. Art.

•
' Vcrfatc diu quid krre rccnfeiit

,

Qiiid valcant humerj.

M.Urinl.,l,Epigr.uh.

Non ignorat.onusqtiod fit fucccdctc Vt.tcro.

Qwi fua mctitur pondcra, ferrc pottil.

Non omnia poffumus omncs.

, Senec. de Tr,7nq. Annn-cap. 4.

Ante omnia ncceflc cft kipfum zftimare , quia fcrc

pliisnohis vidcmurpoflè , quam pofTunuis. Alius

cloqiicnnr fidiici.i prol.it^tur , alitis infirmum cor-

pus l.ibonofo opprefTit officio , alius patrimonio

fuo plus inipfr„vit quaiii fcrre poflit, &c.

J>p?ingl)t niet hcrDcr ah' ii iiath langïj i^.

T 7 Rienr die hier ftaet aé defe floot,

' Myduncktfy isuwattegrooti

Al eer ghy dan u fprongh begint

,

Soo macckt dat ghy u wel verfint

,

Soo maeckt dat gy de gronden weet

,

Soo maeckt dar ghy u water meet :

Maer k t voor al, o goede man

,

Hoc ver u polfe reycken kan

;

Want veel te poogen fondcr raet

,

En ver te fpringen fonder maet

,

En faken aengaen boven macht,

Dat brengt 'er menigh in de gracht.

Lat. Nepennas nidomajoresewende.
Engels. A prond heart and a bcggere puricwilnot

apree.

Nederl. i©if gftn cprroi en ficcft / Dit bjoc tt iiffl.

l.at. Si bovem non Ii.:bes, afinum agas.

Frans. 5; ton re-venu n'ejf eapahle de tit defpence

,

revdta defpence cttpahle de ten revenu.

Hoogd. QBer ntt fafcf Ht / bcr mu^ xaxt

fcjjim-n maurcn.

33ïtt hafben fofTcnMt maim audj haiip.

Lnt. .Mctiri fequemque iiio moduloacpedcvctum
eit. Horat. i, £/>. 7.

NcJcrl. ïïfdinacDcrii.

Crcr nat neer.

.maetijouDtfïact.

Spaens. Cada uno eAicnda la picrnacotno ticnelj

cubicrta. id cH :

Frans. Chncim eflendc Li jambefilm /•» couverture.

Hoogd 5)?cn miip |td) Hvid) ^clr Dccf (!rccfcrr.

P.Syiu). Ubi capit pauper divitcm imitari , pent
£«-(/;. A proud heart in a bcggcr , is not unlickca

oreat fire in a fmal cottage wlth warmcth noc the

hou (è bilt burnethit.

Turcki. Organungegiorekhiofun. idejl:

Ital. Bilogna diJienderJï,(juanto e lungo tlUnx,uoIo.

Bifof^^nafir la fpefei jecondo Ventrata.

Hoogd. iXt^fg mauf nac^ bcr fafdoen.
1 tal. Bifogna far i boccotii ii mifur.i della hoccj.

NedciL .Dirniant feinjuc faojDcral^fgniioI^htt»

niagf).

<eifli rotjie met De riemen Die Ijn ïjeeft.

Ï5ïsclt u jtpl niet te fjooglj.

LtJt. NeAiprapcdemcalceus.

Nederf.



^ederl. ïitnt flaet/fnfjonfmaet.

Sactijni ficchnicrtcbrfliiöt.

GriecY. Mü -óa-£f r TTc-ii i' ^^^^'^/{j:.

Ncderl. ïUt1mcL'ogtItjell^ Wfi'ne nefïjeM?".

Lilt. Aviculj:niduIific.Tiit.

Pro opibus moenu.

Intra pelliculam tuam te contine.

Teftiido inti-a tcgmen fuum coUeda tuta eft.

Spaeni. Hermano mcdios con vueftro palmo.

Frans. Frere, tm/urez 'vom r.-vccvo/tre cotnpan. ..

Tccumhabita, ut noris quam fit tibicurtafupel-

lex. Pfr,^5/!r. 4.

Turpe eft, qr.od nequeas , capiti comiruttere pondus.

Et preflum inflexo mox dare tergn ocnii.

Oninia non pariter rerum funt omnibus apta ,

F.inia nee ex jcquo ducitur ulla jugo. Profert.y 8.

ndefequentia.

Cajr 0Ctn root nfer acn / of
fjjout'crop.

T Eft daer ick over ftrate ging ,-

•-^ En lette vaft op alle ding

,

Sagh ick aldaer een jongen ftaen

Die greept in haeftecn yfer aen

,

Een yfer dat hy voor hem fagh

,

Gelijck het by de fmilTe lagh

:

De Iniit lïj n vader ftont 'er by

,

En trock denjongen aen de zy

,

En feyde met een hard verwijt :

Wel, botte leckcr, als ghy zijt

,

Zijt ghy een ibnc van een fmit ?

Zijr ghy mijn kinr, en doeje dit ?

Grijpt ghy uy t cnckel onverftant

,

Taft ghy nac 't yfer met 'er hant

,

Eer datje proeft en zijt gewis

Of 't heet, of kout, of hoe het is?

Voorwaer dit is recht plompaerts

wcrck,

Ghvjneemt een beter oogh-gemerk

:

Want in een winckel van een fmit

Daer weet een ydcr menfche dit

,

Dat noy t een y fer dient geraeckc

Als van te voren nat gemaeckt,

Enhcefthctdan eenfnargedruys,

Soo houdt voor al u vingerst'huys.

Dit was nae mijn begrijp een ding

Dat vorder als de fmifle ging

;

Ick heb 'et daerom hier gefet

,

Dus dien het fmaeckt , die draegh

het met.

Nedcrl. STn fcn fmifle toat t« rahfti /

53n aptekcr? toat te fmahen /

Sn een fpoUcr? bocch te lefen /

ïtan met als met JiinDer tncfeii.

i&tercfit u m geen gat/ offict 'er Deur.
Qiia pote quifque, m ea conterat arte dicm. Pmpert.i.

Vid. Erjf. ad hoc Mag. Quam qu ifque noritanem ,

in hac fe exerceat.

De Lejer fd gelieven ( in fUetfe 'va.n

een fUte ^ die hier nageUietiis ) by

tnbeeldtr.fejich yoor teJlellen^ een

Jlijpermet eendroogenjltjpfieen, kla-

gende in voegen als hier ts volgende :

TT Oort vriendé;diemy heden fiet,

•*- -'^ Hoort roch den gront van mijn

verdriet

,

Hoort,mach ik bidden. mi)ngeklagh,

Dat ick moet brengen aen dendagh :

Ick ben eenjonck, en klocck gefel,

Ick kan mijn ambacht wonderw tl

,

Ick hebbe vry geen flecht verftant

,

Ick ben oock vecrdigh van der hant

,

Ick -w-eet hoe ftael, al is 'et Hjn

,

Moetnaedekunftgeflepenzijn

:

Maer ilet, 6 lieve mackers, fict

,

Ach I water dat en heb ick niet

,

Ach ! water dat is krachtigh nat

,

Daer baet geen flijpen Tonder dat

,

Daer baet geen kun ft , ofrappe voet,
Daer niet te hebben hinder doet.

Siet hoe het byde menfclien ftaet

,

En hoe het in de werelrgaet 1

Al is 'er yemant kloeck en wijs

,

Waer krijgt een fchamcl ruy ter prijs ?

Want heeft hy maer een drogen fteé

,

Eylaes ! foo ftaet hy daeralleen

,

Hy ftaet, eylacen, flecht en liet -,

Want fonder water flijptmen niet.

Offchoon de byen konjtigh z.ijn

,

Caet neemt hun eens den rofmxrijn
,

Gxet neemthun bloemeen haer kruyt,
Stet alhaer konjle» hebben uyt :

Dat nut, 'dat net, dat aerdigh beejl

Dat m:fiterJto;;tJljn kloeckengeefi.

Met vis wort \'\s gclockt , met vinc-

ken vangt men vincken j

Een pcnninck in de beurs en hoort-
men nimmer klincken

;

Een boom waftalderbeft daer meer
geboomte ftaet}

Het geit is even foo , het wil een
mede-mact.

Nederl. 't T j& qiiaft ftemmcn baer aten ftaji?

eni^.

JEttpbcIe&atibcinfïnnaetfjabichenlofften.
©ie toinncn tuil moet bn-fettcn.

't 3 ?" qitact b^p niahcn baii toater alleen,
't 3^ qiiaet hoethen baehcn fonöerbiier of bet.
Frans . himais onft honpotage a-uec de l'ttufiiile.

Ilj.iut de ï''irgeiiT four commtwer kjeu.
Ilpejche en iinm

,

^Ji; n'amorcefon ha'im.

Toute quf.lité perd fin lufire oii il ?i'y a po'mt dei

moyens.

Il n'ya po'mt de plui peyüblefiticy , que d'ejhe en

honnetir a-jccpovrc:e.

Sp^ens. Ny curdado mas penofo , que tener honra

y pobreza.

Ronfard. Tout honrieur fans Ie bien liïjft l hovime
en arriere ,

£f Ie bienfnnsl'hmnear ne profte de guere
Spaens. Nylaartificiofa enxambre putde fin flor fa-

carfruto. tdcjl:

Frans. Les indujhieufes aheiües nepeii-veyitfatre fruit

fansfleurs.

Nederl. <2Eai goetbpir maecht een fneOen tocït.
Ital. IlfttogoajutatUuogo,

Frans, glrnachoiiette, preiiddes autres oifi.tux.

Ital
. Nunca huena oUa een aguajola.

Griecx. Ai« -nh fitxicsi uixf^ hl^n 'hoi. Calliin.

ideft-

Lat. Largitur parvis nen nifi paiva Deus.
Frans. S. ü aargent, il a be.iii fatre

Ita/. La ch!.i''>e d'oro apre ogm forta.

Idanari famio correr i cavalli.

ël^' c'han ducati ,

Signorifin chiajnat:.

Een huysKuji fpreeckt .-

T Ck hebbe fchier een ftaegh gekijf

JVletonfeTrijn, datgrilligh wijf;

95

Die fey^itv, dat fy heeft een hen
^ oo goet al?^ck ter wcrelt ken

:

Een hen. die vaft en feker broedt.
En wonder w el haerjongens voedt,
En daerom wil ons ftuere Trijn
(En 't kan of 't mach niet anders zijn)

Dat ick mijn eyersallcgaer

Te broên lal leggen onder haer ,-

Maer ick en kan het niet verftaen

,

En kant er daerom tegen aen

,

Ick fegh
: en dat op goeden gront)

Te veel is altij tongcfont

:

Sal ick ons eyers allegaer

,

De hope van het lange jaer

,

Sal ick ons fchadt.ons ganfche kraem
In eenen klomp , en al-te-faem

Betrouwen aen een eenigh hoen ?

Neen , daten meyn' ick niet te doen.
Kan niet een wefel , ofeen kat

,

Een bontfinck , ofeen fnoode rat

,

De broet-hen brengen in den noot

,

De broet-hen brengen in den doot ?

Kan niet een hont, ofgortigh fwijn

De doot van al ons voordeel zijn ?

Kan niet een anderongeluck
Ons brengen in den hoogften druck ?

Bedaert u dan, m ijn lieve Trijn

,

Want dit en mach voorwaer niet fijnj

Een eenigh neftis haeft geftoort.

Een eenigh beeft is haeft vermoort

:

En daerom dient ons goet verfprey t

,

En hier en elders wat geleyt.

Een muys die maer een hol en heeft
't Is wonder foofc lange leeft.

Macr'twijl de lantsman.en fijn wijf.

Hier over raecken in gekijf

,

Vraeght iemant wat dit is gefeyt ?

Sietj dus foo wort'et uytgeleyt.

Ghy koopman waegt niet allegaer

Op eenen bodem uwe waer :

En ghy rentier, fiet dat u gek
Nietalaeneenenzygetelt:
En ghy die zijt in landen rijck

,

Betroutfe niet op eenen dijck

;

Maer boven al, ghy machtigh Verft,
Hoe feerdatgyna'theerfchendorft.
En hangt niet licht, hoe dat 'et gaet

,

Aen eenen velt-ftagh uwen ftaet

:

Des werèlts faken al-te-mael

Die fweven in een lofle fchael

,

Om foo te wagen t'eenertijt

Al wat ghy hebt, en wat ghy zijt.

Ick fegge daerom tot befluyt,

Ick roep et met den landts-man uyt

:

Veel kabels fijn de fchippers beft

,

Dus met te veelm eenen neft

.

La vache neffait que luy vautft queue ,

jufques qu'eüe haperdué.

©c ftoe en iBcct nicttoacrtoeïjacröc
fïecrt bicnt boo? batfc bicn qiüjt i§,

V\/'Atmaektdekoeye met de ftcerc?

's En is haer niet eé boone weert

:

My du nekt ó.r. die haer niet crt paft

,

Sy dient het beeft maer tot een laft.

Het



Het is wel foo , dar ydeiiif

Keefc lïjii gcbruyck en ey^en wit :

Het oor dat hoort,de tant die knaegt,

Het ooge liet , de fchenckel dracgt

,

De voet IS noodigh tot den trap

;

Maer wacr toe dcfe wipper-wap ?

Dit heb ickdickmaels over-leyr

,

En dickniaels o^•er-luyt gcfey t.

Doch lertmael quam ik op het lant,

Daer ick veel ichoone koeyen vant

,

Doch ecne was haer lieert gekorc

,

Die llont met vHegen over-llort

;

En fchoon ly dreyghde met 'et hoofr,

Haer dreygrn wort niet eens gelooft

:

Her llim gefpii^ s fat even ftijf

,

En beet baer vinnigh in het lijf.

lek fagh hier by een ander ftaen

,

Die was 'er vry wat beter acn

,

Dewijl iy had een w.ickerding

Dat haer van achter neder-hing

:

Dacr medefloegh fy hier en daer

.

A l waerfe vliegen w crt gewaer

;

Soodat'ernieteenkleynemugh

,

Haer mochte dueren op den riigh.

Dit Hende , fprack ick in den geell

,

Ah in de plaetfe van het beeft

:

„Sict ! nicmant kent fijn eygen goct

,

„Tot hy het eens ontberen moet.

1 rans. (^ f'itnt tjuelqut chtft noui dcfaiit
,

^*^Oiifci'.!t iilors ce qu'eilt vaut.

Chojeperdue

Chafe cogir.ic.

jipres Jamiifrt

C'jiUHV elijagt,

i/>/fHj. SiqiriercsfaDCiqii.into vale unducato , bu-

fcalo prclhdo. idcfi:

Frans. Sivmxfeavoïr que vaut tin diictts, chenhclt

al'or.primter.

L,U. Maloacccptoftultusfapit.

Spaeris. Ni fccilimala faluil, haftacl ticmpociue fc

pierde. idefl:

Trans. Laf.mté rie s'ejii7t:epoint,jufquts dii temp que

l'otilaperd.

Sp.nits. Ni quicn ficnta la pobrcza comc el qiic rico

fcviO. idejl:

Frans. Ptrfotmc ntrtjftnt U p}vreté comme cdujqui
i'fj} ven riihe.

H0rat.-l.Cd.14.
Virtiiteni incolumcm ojimus

,

Sublatam ex oculis quarritnus invidi.

Profert. %. i

.

At mihi ciiiod vivo detraxent invid.i tiirba
^

Poft übitum dupiiclTurnorc reddct lionos.

Omnia poft obictim fingitniajova vctiilLis ;

Majusabcxcquiis nomen in ovavcnit.

yid. feq<j.

Herat. i. EpijJ. i.de Hercule loqueni.

Compcrit invidiam fuprcmo fine domati.

Seneca :

C.uerdo difcimuj qiiam c.-.ra amiferimus.

Plant. Captiv. I. 1.

Tuni deniquc homines noftra intclligimus bona

,

Ciim qua: in potcftatc hnbuirnus ea atnifimus.

Ovid. 1. Amor. i^.

Pafciturinvivislivor poftfataqiiitfcit.

Tune fuuscx meritoqucmquc tuetur honos.
Ronfard: Lavertupreciiufe

De l' him7ne,quiind ilvit, ejf ttuftours cdieufe:

jiprts qu'il e/l oefent, chacuv Iepen/e ur. Dieu.

La rancteur <iuit toujiours a ceax quifont en vit

:

Sur les vertus d'nn mor: elle 7^,3plus dl lieu ,

Et lapofitrite r'eTjdl'hcr.jieurfans envii.

Un bon churton tourne enpetit lieu.

<^m 0ort Uofr-niflti ftan tocï\\ttxm / aï i^ öe pïactfc cn0f

.

A

De Lefcr bccUeJich hier in cenen njoer

en kunjlelick

L is de bane fmal , al fijn de fchaerfche wegen
Gedrongen tegens een, en bijfter ongelegen ,

Noch Weet in dit geval een handigh voer-man ract

,

En maeckt dat even daer lijn wagen omme-gaet.
Een ander , onbewuft om nac de kunft te rijden

,

Die foudc voor gewis hier fchade moeten lijden

,

Offtondt in dit geval verwonnen van den noot,
Of ftortc met de koets te midden in de floot.

-man op eenen fmxllen Ivegh ,Jijn koets kort

en omli>endende.

'C En die met (lillen geeft fich ocffent in de feden

,

---' En heeft fijn hert gewent te buy gen nae dereden

,

Die vint in fijn bedrijfdat hem vernoegen mach

:

Al is hy kicyn gehuy ft , en fonder groot beflaghi

Hy weet des niet-te-min fijn dingen uy t te voeren

,

En kan noch evenwel de ganfche leden roeren.

„Het is nac mijn begrijp , het is een ruftigh man
. ,Die op een engen hoeck fij n wagen draeyen kan.

Frans, p Rcvi/o7,fa,tenfaifo/,,

raitdei,enaU7„<„fo7>.
Lat. Fnigalitas paupertas voluntaria.
Frans. Petite cuifr.efait desgra7,des maifo7,s.

Sui^fcait fe conte7iter defeu ,

Eti ce rnmdegaigne Iejeu.

Lttcret. 5.

Divitiï grandcshomini funt vivere parcèj

/Equo animo.

Claudian. 1 Rufi7i.

V'ivitur exiguo mclius : natura beatis

Omnibus e"flè dcdit, fi quis cognoverit

Lucajt.4.Lat. Magnum vefligal parcimonia.

habet ctiam ubi 'in re tenui fefe explket magnus Difcite quam parvo liceat producere vitam

,

animus. Et quantum natura petat /W. f'^q- i-erf. 377.'

J^uando Cucello efuggito , poco rilevA ilferrar Ugabbia.

1 31^ tt ïact be feop gefloten/ aï0 't ijosritje toecö \$.

Deaf-beeldinge htcr van fotide mogen li-efen , een yader dtefijn kint Aenjpreech , als hetfelve een vogel-koye

pooght tefMyteny d.ter de vogel styt is gevlogen, ter oorfake ya» hetjelve verlies bitterlick Teeenende,

De vader Jpreeckt'.

W!El hoe,mijn weerde foon.waerom aldus gekreten?

Of is de \ogel wegh die daer heeft in gefeten ?

Jae dat is 't , naer ick merck , dat is 'et dat u fchort

,

En daerom datje klaeght , en droeve tranen ftort

:

Maer , kint , dat is gcdaen , de vinck is wegh gevlogen
;

De vinck is in het wout , ofin de lucht getogen -,

W^at voordeel kan het fijn dat ghy de koye fluy t ?

De vogel , lieve maet , de vogel is 'er uy t.

Wat dient de ftal bewaert , ofaen de knecht bevolen

,

Wanneer het befte pcert te voren is geftolen ?

Ital. Serrarlajialla, quandofifon perfiibuoi.

Frans. Tardonferme feflable , quandle chcvalefperdu.

GricCX. M il* TV TCÖKf.u'-j'i r, nuufxcL-f^^:)..

L at. Machinas poft bellum adferre.

Griecx. AfiA>i'i'B'vi'7r'j9t/évi^':il«. Hefad.
Lat. Sera in fundo parcimonia.

Wat dient de water-put met aerdc toegefpreyt

,

Wanneerhetvetfte kalfdaer in verdroncken leyt ?

Het is van ouden tijteen wijfe van degeckcn

,

Eerft , naer een harden flagh , het hooft te willen deckcH)

De wijsheyt moet in tijrs , en van te voren fien

,

Hoe alle faken ftaen , en wat 'er kan gefchicn.

Ghy dan noch weeft gctrooft , en ftilt u bitter klagen j

Wat niet te rechten is dat moet men willigh dragen

;

Let beter nadcrhant , let beter op u ftuck ;

, ,Men wort by wijlen kloeck alleen door ongeluck.

Ttircks. Athlanockdunmes. idef:

Ital. Lafrecci ttrata non torna.

Nederl. g>fr)?nj)«ifngf!tmft/aï0 bepotupti^.

Hoogd. S9?aii iAo^t tK U^ jUi \)?k wm fpcrf?/ wcnncrgCi

Ital. Se s'havejfe kfarelecofe duc volte ^ ciafcm farebbe

Pfiw». "Frans.



Frans. TardcriePoifiauquandileJlpris. Dus eerde pijl i-s in de lucht,
Nederl. 't ^[^ tt \mt / fcpU tj:ttt / m ÖaÖ Dm ïlOUt De fnelle vogel op de vlucht

,

in'tïijf. De fteengeflingertuyt 'erhant,
Hoogd. !)7acfjmv ip ircikr rem. De woorden buyten uwen tant

,

Lat. Seró feram ponis ftabulis poft furta latronis. Soo w eeght ten naeuften , deftigh man

,

Ital. Doph 'Ifatto, non ytilepentimento. Wat dat 'er afgebeuren kan
j

Lat. Eventusftulrorummagifter. Want als het o'nheylisgefchieti

-; Careatfuccefllbusopto Soo geit ontijdigh klagen niet.

Quisquis ab eventu facta probanda putat. Ovtd.

Sfxens. Alconcioydo Nederl. p <Jn 9CtöO?pm ftfCIl/ CCnSfffÖOtmpijï/
El confejo'venido. -' f11 ffit gcfpjoftm ÖJDOJt / 3ijn ntCt tC [JCC-

Frans. Le conntlefchafpéy Ie confeilvenu, COfpftl.

Hoogd. ^7ac[ircvr;>ir!) Hoogd. ^ann ^flö woztf^ercïuöijï / fo ij^ cé cimé a»;

'^cT|tcbcrvïnc^t»crttarrbcnM(^. tcrn.

S^vt ter rc^c}t7"i"«t*ci* Jjï / nimt|tu'ben rcgcit-mvtntcl Nefcit vox mifla reverti. //or^r. .^r?.

\vm\>. idemi.EpiJl.l^.

Ital. Do^>^ f^^^ ): rtéhato tl civalloy tuferri UfialU. Et femel cmiflum volat irrevocabile verbuni.

Lat. N iljuvat amiflb claudere fepta bove. '^""^ ainjique le ventfans retourner s'cn^'ole ,

Frans. Apreslffaicifage Breton. Sans efpoir deretour s'echappelaparole. Ronfard.

Hoogd. (^-é [>!irft WX Doé man Den |?a( fc^Icupr / fo baé ÜlCfie
It^l- -^'^^^^'^ ^'^"'* > ^/# '^-^^^^ > »onpuo tornare k dictro.

IXlMUf; 1)1.

'

Defcripto hoc magis.

Nederl. 't ^[^ tf ïflCt bctl put 0CbUÏt/ aï^ 't feaïf ÜfT- ^'''- Littera fcripta manet.

O?OnrltCnt0. Ital. ParUpoco^mafcrfvimeno.

spaens. Defpusdedefcalabradountarclcafto, Hoogd. tócfcbr ifï gcrcbf / tlivin f<»nö mif fciticm fc^lVvIllI

Frans. Aprcs Uieflehnfeotndre le cajc^ue. lllC^r a^lPlIftflCU.

Z4^ SerofapiuntPhrygcs. Nederl. ï^eÖt0ÖPïnrtfp?fftfnubfrgtft/
Vide Eraf.ad hoc adagium. 'tU^O?t ttlf10CCnfpOnfp UptÖefcölfï*

Evigilavitcanispöftquamrapinafaaaeft. Frans; Tropparier nut/},

Erpen. cent. 1.2. Trepgrattercuifl.

Silenceejibon rctrenchement

"ITT Anncer de pij 1 is in de lucht

,

Contre chacun evenement.

^^ De fnelle vogel op de vlucht j Nerevele^fituesfage.

De fteen geflingert uyt'er hant

,

Tonfecretfans certatn ufage.

De ftemme buyten uwen tant

;

Syrach. 11.17.

Soo is de llagh alree gegaen

,

^C ïBÓfen WQt j^arP ÜJOOJÖOI XMt tm gOUt-gf^

En daer en is geen houwen aen. luicljt^^



pö nuyjciiinc jafi.cn.

3ÏÏ0 mo.?fi0dicDm ïJim^ too?tim ' foo fcljuerenfe öc panneUan acljttrett.

B E fiet eens defe twee, die in voorledenjaren

Ganfchvuyl in haerbedrijf.en rechte flonfcn waren,

Die fijn nu wonder net , en uytter-maten kuys

,

Sy boenen even felfs de gronden van het huy s

:

De pannen aen den hecrt, die niemant van de buercn

Oyt anders is gewoon als binnen in te fchueren

,

Die kuy ft dit aerdigh volk oock aen den uyttcr-kant

,

Al hanght die meeften tijt te midden in den brant.

Dus gaet 'et in 't gemeen, wanneeronwijfelicden

Met al te dommen emft hacr oude rancken vlieden

!

Want mits fy bijfter hardt, en fonder reden gaen

,

Soo komt de tegen-feyl niet felden op de baen.

Wort niet een quifte goet , wanneer hy wil bedaren ,

Wel dickmaels al te feer genegen om te fparen

:

Spilt niet een gierig mcnfch, alshy na milthcit tracht

,

Wel dickmaels fonder maet, en boven fijne macht ?

't Is beydc fiDnder gront, en tegen goede zeden

,

't Is beyde fonder flot , en buyten alle reden.

j.Weljvrienden, weeft befet,en houdt derechte macti

, ,Ten is geen ware deught die uy t den regel gact.

Ital. T L mcili C' -volguftare conlepunte delUdita.

* Ogvi cofa vuolmijiira.

Spaew. Por medio, ynociereys. id efi

:

Jrans. Alltx. fxr It milUu, & -voia ne ttmiertz.—^— Medio tutilliniusibis.

Frans. // n'y » hancjutt ifne de chiches.

Hoogd. '5u»(ni3vnt)juvi<(

<^crtabcf a(l« fvicl.

3u VKl \\\ vn.3tfunt>

:

iXi 5U fcfjarff mact)( fcf)arti.>

ItJ. IlmoUo e'lpoo.

Rompelogivocc

Spr.tiis. Nitanhcrmofaqucmate,
Nitanféaquccfpantc. idejl:

Frans. A'( tr.nt beUt, t}'i't!U tnt

:

Ni Mi: Uide, fu'tll tjpiuvrite.

Nedcrl. j:ïoctjp:noc!)fl'.

lul. Gjrfio hl /^iv<icoi.u(il dur.ir faco.

Tien Uftradit di mezn.
Lr.t. Tcrgc viamcdiü : ircdiiim tenucre be.iti.

Frans, ^icummevce .) efireUeml^dt'jientprodigue.

Tunki. B.iüliu curium etion vctra mcnfiran carna-

du.

Nederl. g"ch n:at{) tod booncn / niatr met met

bachrn bol.

IP.cn moet met Ijanïrcn / en met met nunben

facpcn.

Eft modus in rebus, funr ceni deniqiie fincs ,

Qiios ultra citr. que ncquitconfiftcrc rc>Sum. Horjr.

Satyr. i.

Dum vitant flulti vitia , incontraria currunt. Idem

S.n.i.

Ts'edcrl. iEaCtÖOHÖtfMCt.

Guixrdatid'accto de v'wdoJce.

ïDatljjc booj ajijn. Dan foctc togit

YA/' Anneer dacr lemant maeckt azijn

,

En neemt'er toe den foetftcn wijn ,

Die krijolit 'ervan het fuerfte vocht

Dat «ytop tonge bijten mocht

;

Want nis hetföet fijn aen verlaet.

Niet d.-.t iijn fucr te boven gaet.

Onthoudt dit woort, geminde vrient

,

Vcnnits het alle vri;nden dient.

Als vrienden uyt een mis-vcrft.int

Eens worden tegen een gojjant:

Als broeders om, r,ien weefniet w at j

Doorwrcvel worden op-gevat.

Ot nis de v.-uercn hctKint

Sich tegen een ontiieken vint.

of d.;t twee lieven n^et 'er ti,t

Vervallen tot een wrangen fpijt

;

Soo vmtn en dat Kner feilen haet

Ganlch boven alle pcylen gaet

:

Want .lis fich vrientfchap ommc-wcnt >

Soo is 'er onluft fonder end :

Ghyd.ierom al die vrienden zijt.

En geeft de grnnifchap gcenentijt ;

Macr IS 'er iet dat qiiaiick ftaet >

Soo heelt 'tt weder met 'er d:!Ct:

En ofghy fchoon een rcysjen kijft

,

Soo maeckt noch d.itjc vrienden blijft.

Hoogd. TT r ^^c ter tvcin j« lH*(Tcri|T/ i<W ?ct)v\rff«:ï«^^3^i'^"^"'»<^ï'•

3cnakr Hutfr<unl'fd)aff / jcbitfcra f<tnf>

fdiaft.

Kcdrrl. Onnbcfoefftctoijn 5r>e fclflr a;ijii.

"J^jocbtr? üchgf ïio.nit om 'icl ru W.

Simultates inter parentes & liberos , amicos & con»

/anguineoi, funt graviflima:. Camtrar. in OpeK

Succef. Cent. I. 29. pag. 454. Richter j1xi$m.

Oecon 105. 118. Baldttnlcum optrtet C.dtbnu

^Hulther.

M*',n nni diveutöfiumtgrande,cbe nmv'tntrafe eqa*
turkida.

j^opttoojt De ribierf groot /of bactgactalfaa^
bccl troiibcl-toatcré in.

^ Oyt beeck en is in haeft gegroeyt

,

Soo datfekrachtigh henen vlocyt.

Of dat h.ierftroom de landen dcylt.

En dat op haereen kage feylt

,

of WIS fy heeft van onklaer nat

Al vry wat veel in haer gevat.

Als icmantwortin haeften rijck

,

Oock verre boven fijns gelijck ,

En d'tmen nicttcrdccghenfiet

Waer uyt fijn acnwas is gcfchiet

,

Dat hiclmien eertijts voor eendmgh
Dat n:et. gelijck het fou.cn gingh

;

Men hiciJt.dar fnel en haeltigh goet

Al vry wat onklaer wefen moet

:

En Ichoon het Haet by wijlen mis

,

Men vint 'et dacr het fekcr is.

Wat dient hier langer op geftacn ?

Hy, dien het race kt, die treckt 'etaen.

Scrpens , nifi ferpenteni d«plutint, non fit Jraco

:

Jöie Jicnifnelt njriuc toojöen/ cnfalnietont»

fclUltóldl) blöbcn. Syr.i8.io.

Het Nedcrlants fprecck-woort leght daerom wel:

lianchfanicn njchbotn i^ faliijU

.



tmyjeucKC ja^en.

ForttinAm , velut tunicam , mxgis concinnxm proh/i, qunm len<;*m.

99

De Tttetjt j

tiu- het

dcykUit

«en heeft

dBm ffoböcr-feïfrt bat nietm pafï

<tBtt 10 niet andere a{0 crn lafl.

DTt kleet is al te lang , en al te ruym gefneden

,

't hangt my r 'ken weet niet wat) en floddert acn de

leden j

Het is een laftigh pack , fchoon dat ick maer en {lae -,

En 't doet my Itaegh belet al waer ick henen gae :

Ick ben gelijck verdoolt in defe groote vouwen

,

3ck ben geheel verftelt met defe ruyme mouwen

,

Mijn hoet decktmy het oogh , dewijl hy neder glijt

,

En dat gebeurt alleen vermits hy is te wijt

:

De kouflen , die ghy fiet , zijn laften aen de becnen

,

En in decs grooten fchoen daer vallen kleyne fteenen ,

En ick en weet niet wat > dus ben ick ganfch verftelt,

En blij ve dickmael ftaen te midden op het velt.

Ick ben een reyfend' man , en hebbe veel te dwalen

,

Nu op een hoogen bergh , en dan in lage dalen

,

Nu op een driftigh zant , dan op een gladde baen

;

My dient geen flodder-kleedtom wel te mogen gaen.

Voorwacr een minder rock die fou my beter paflen

,

Die ftactmy aen het lijf , als uyt hetlijfgewaflen.

Ick prijfe boven al een knap , een matigh kleet

;

Al wat daer boven gaet , en is maer enckel leer.

Wat mogen even-ftaegh , wat mogen alle menfchen
Geit , have , renten , landt, als fonder cynde wenfchen ?

Men fegge wat men wil , die fijnen nooddruft heeft

Die is 't diealderbeft, en onbekommert leeft.

Een rock niet al te ruym , niet aen het lijfgefpannen

,

Dat is het befte kleedt voor vrouwen en voor mannen
>

Want al wat na den eyfch niet aen deleden paft,

En is maer ongemack , en niet als enckel laft.

Frans. Y £s trop longues robbcs empefchent Ie corps : ó"
•*—

^ les richejfes nmtMmes Vame.

Lat. Viri beati vita caftigara lit

.

Ut non egena, fic egcnrc proxima.

Mifcros reputa qui nimia felicitate torpefcunt.

Ronfardi.Od. 4,.

Depeu de rente on vit honejlemetit :

Le vray threfor ejl Ie contentement-y

Non les grands btens, lourde é^fafcheufe fomme

,

, E/ens, nonpas hens , muis le malheur de Vhomme.

Lat. 'Exiguum natura defiderat.

Ital. ^(J'^t e rtccoy k chi non manca.

Spaens. La quinta rueda al carro no haze fi no embara-

5ar. tdcjl:

Frans. La ct-riquiefme roiie au chariot nefait qu'empefcher.

^ui a pour vivre , ejl riche ajjez.

Peu de bien
,
peu defoucy.

Hoogd. 2)ie armurfi ift m eftrJjg tijig/ mt müxmh fait

Ital. Lefiecierie migltori

Sitengo7ï nefacchi minori.

Frans. Apetttefontaine on hoit afin aife.

Pcué'p^ixefidondeDieu.

Petftebrebiette

Semble toufioursjeunette.

Aupettte boi-s prendo?! bicn arandlievre.

Lat. Kon in pauperie vitium eft, fed in paupere.

Hoogd. 3n 9»'#tt irti^Tcvn fiiigr man grtdc f fific / m
fiemc JiM))^:rn v^iuc fifcbe.

Nam id arbirror

Apprimèin vitaefleutile utNequidnimis.7'rr^77/..-/W/-.

Modus omnibus in rebus optimum eft- habitu.

Nimia omnia nimium exhibent negotium homini-

bus ex fe. PUut. TUnul. 1.2.

I % Uon



tittyjeiiCKe ja^en.

Idem Aulul. 2.1.

Ego virtutc Deum , & majorum noftronim , dives fum

Iftas magnas facliones, animos , dores dapfilcs , (fatis:

Clamorcs, imperia, eburatavchicula,pallas, purpuram,

Kihil moror, qux in fervituté iumptibus rcdigunc viros.

Socratis dia urn :

Utveftes nimis longx corpora impcdiunt ambulan-

tium , itaimmenfxopcsanimiim.
Apulcjus Avoijq^.

Fortunam velut tunicam , magis concinnam proba

,

quam longam.

Seneca Thyeffe :

Mens regnum bona pollMet

,

Nilullisopuselleqiiis. &c.

Rex eftqui mctuit nihil

:

R ex cft , quiquc ciipit nihil.

Hoc regnum llbi quifque dac
Idem Ocdtpo , A^t. 4,.

Ouidquid exceOk modum
Pcndet inflabili loco.

Ronfard.Eleg. 15.

Le %'ray contententent negij} en l'abondance ;

llgiji h U mefure , ^ h hfttfftcance.

Lehutde Urichejfe e/}d'enfcavo:rufer.

Etz.Hymn. 7.

Bien volontiers fottife eft Ie profre herit.igs

"De celuy , quifanspeine ejl rïche desjeune age.

^ti sxbt\t ftrijgïjtmfn üpfr upt Den ftccn.

l'UutCurc. i.i.

Qui è nuce nucleum efle vult ,frangit nucem.

Ital. Nonjipuo hayere tlmele fenza Ie mo[che.

Nonjïpuo hxyer la rofifenz^A lafptna.

Non quifquam fruitur veris honoribus,

Hybleos larebris nee fpoliat favos

,

Si fronti caveat , fi timeat rubos.

ArmatfpinarofaSjmellateguntapes. cUud.Kupt. Hon.

Iral. ChtTajuta

iddto l' ajut.t.

Hoogd. ^>Itt'tcucbfclbjl/fcfv(ffteuf^e<or.

Griex. 'Lvko, cpix' o^vtjioj^^ (pv](/Jeiv «/[' cht 't^iXaa^. idcft:

Lat. Ficus funt avibus gratJe , at plantare recufant.

Nederl. 5^efp2ecutoen luiHcntec! acrfcnctcii/ maft
0fm BoommpJantcti.

Ital . Chificgge la molx , s'allontana. dalU farina.

Griex o yl^i^djym [i-vKov cL\<pJ&.<^£/yi. idcft:

Lat. Qui fugit molam , farinam fugit.

Frans. La mere desfctcnc. s .Jl labeur.

Hoogd. ";!3er ci;cnp!l( fwkn / bcr mufjtcvftcnncnfcifefett

Icitcn.

Frans . On neprendpas des truytes a brajssftches.

Ita 1 . GattoguantAto nonpr efe maiforz,i.

2)ie fa^ fvK tic ftfcfj ikh l atcr fic iviHm nié sva(lcr.

^eftat tüoutoduisi ctrn / marr gcai

jjootnnt maften.

De Lefer beeldcfich in , een kat , ontrent'een tohb: met

Ivater fittende , dacr vis in leght , de kat daer op loeren-

de , en haren poot tiytfiekende , maer niet in '/ l(.xtcr der-

i'endetaficn.

KOmt fiet doch hier een reys ons katte fitten pronc-

ken!

Komt let op haer gebaer ,hoe datfe weet te loncken

!

Sy fiet den verfchen vis , Il Het het open vat j

Maer , des al-niet-te-min , fy vreeft het killig nat

:

Sy vreeft , gewis fy vreeft haer pooten nat te maken

,

En daerom wil het dier het water niet genaken

:

Sy dreigt wel met den klacu , maer taft niet in den

gront,

En dus en krijghtfe niet als honger in den mont.

Men vint, meeft over-al, een deel verkleunde menfchen.

Die in haer ftil gcpeys wel groote dingen wenfchen >

Maer dat en is maerwint:want die hem moeytontfiet

Sit wel met angft en wacht, maer vordert anders niet.

, ,Wie rofen plucken wil , en mach geen prickels mijden:

,,Wie honighract begeert 3 die moet de byenlyden.

„Voor hem die vruchten foeckr, is 't wenfchen niet

gcnoegh

,

j,Dc hant moet uyt de mou, de hantmcet aen de

ploegh.

Nederl. ^(ï^njupeïiat

"^<6ft nimmer fat/

/t^itgfpfjftnat

{Zt biJflcr mijt.

<6I)D/fofdi)Clyat/

<DntijoutU?p/Öflt

(jJcntiupïe fi^uptïjfeftbfeïpareren^ aen.

A Ls iemant tot u koomt met opgepronckte reden

,

^Als iemant moedig is, en buyght de ganfche leden

,

Als iemant met beleyt fijn onfchult heeft gedaen

;

Seght dan , Een vuyle bruyt heeft veel parerens aen.

cyEfchil. A'-ZüX£yx^i<^ TÏj'i dXfiöeioc^ itpj. ideft:

Lat. Simplicia verba veritas fimplexamat.

Hoogd. jD!c»rarf»cttt'arfnift>ïeIrd(fc.

Nederl. <ï5emaeïöe bloemen rieeften nïet.

Lat. Falfafucis, turpiaphalerisindigent.

Ventas per fe placet.

Honefta per fe decent.

Ital . Albuon fin non befognafrafcx.

Lat. Vinovendibihnonopuseftfufpenfahedera.

Nederl. ^p een ljei:ïi?anöe öïape Dient fupeftec ge^

fïroopt.

Spaens. Acafas viejas,puertasnuevas. ideft:

Frans. A yieiUe maijonporte neuve.

A "vieux chevalbride rouge.

Spaens. Aburraviejacincha amarilla.

Frans. A yteille afnefiefanglejaune.

Spaens. A buey viejocencerronuevo. ideft:

Frans, ^^vieil bwuffonnette neuye.

Martw apud Satlufiium :

Non fiint compofira verba mea. parvi id facio. Ipfafe

virtus fatis oftendit : illis artificio opus eft, utturpia

facla oratione tegant.

idem :

Munditiae mulieribus, virislabor convcnit.

Bioti Bucolicis :

Me^pd '^Xvjij>y;gi Trïxi KaKoy , dvi^ (/[' cIAko,. id eft

:

Forma bonum muliebre, vigor roburque virilc.

Ftde dr Brpen. Cent. I . Adag. j

.

€«»



(Bixi tkin \tm\ fcgcr eik u^ ium jtwupm /<i[>r\m cinö.

lOI

De huysrntiiti

die de korf

jiiet hoender-

tyrfs inden

arm heeft »

ffreeckt:

<em\y\mt\t^m\t bae0/ cntfïriipémaercen^m'tiam
TT Oort dog wat ons gebeurt -, de fchijn heeftmy ghe-
*- -* logen

,

En hoope van gewin die heeft mijn wijfbedrogen

:

Een koop-nian het my fien een ey van defen ftruys

,

Dies kocht ik ftrax het dier, en bragt het in mij n huys j

lek dacht , nadien het beeft is dus gewoon te leggen

,

Soo ftaet ons defe koop voor al niet af te feggen

:

Want fict ! een hinnen-ey is maer gelijck een bal

,

En 't blijckt hier dat de ftruys wel anders leggen fal >

Sijn ey is als een bol , dat acht ick groote faken

,

Men kan van een alleen een ganfche ftruyve maken :

Een boer , een raeuwe gaft , al komt hy van de ploeg

,

Geeft hem maer foo een ey , gewis hy heeft gcnoegh.

Dit fteld'ick voorgewis : maer fiet inkorten dagen

Doen vondt ick met 'er daet hoe dat ick was geftagen

}

Het beeft at wonder veel , en bleefnoch even graeo^h 1

Dies feyd' ick menigmael, fiet wat een ftriryfche

maeg

}

Van eyers geen gewagh > en fchoon ick maeckte neften

Van hoy , en enckel dons, 'k en vondt 'er niet ten beften

:

Dorh naer een langen tijt jjuyft eens ontrent de Mey

,

Doen focht ick in het neft , en vondt een eenigh ey

:

Dies was ick wonder bly , maer al op loflen gronden 3

Wantnoyt, na defen tijt, en ifler meer gevonden:
Ons binnen , onder dies , die leyden even-ftaeg

,

Dat gafmy goet gewin , en dat meeft alle daegh

;

Dies keefick op den ftruys , en ging den flocker feggen j

Van hier du groote vraet , die niet en weet te leggen ,

U fchijnismaerbedroghj gelijck het heden blijckt j

,,Want groote winft verleyt , en ftage winft verrijckn

Engels. I.i°ht pnynes make heauye purfes.

Nederl. Ilicht rjetriin niacchtftDarctJCinfcii.

Hoogd. ®cr Umw vfcnniiij Aci^titi Der

tvtvö aud) nimiiKV cince gulDcn (ntrc.

Nederl. 3?>ie gïeii prnninjj^ iii at[)t / en toojt geen
Gtiiöcna!)ccr.

Trans. §lui iieut faireiincpone d'cr, y mette teui les

jours U71 do::.

Sp^ievs. Abaxanfe los adarves

,

Y al^anfc los muladarcs.

Trans. Les 7nurs s'abbiüffent , & les fmiersfe htm-
feilt.

Ital. Apafo a paf[oJï vti lentavo.

Nederl. ül^rt eticiiclc bccrtjci;^ pUichtmni bm
binc'shael.

ailrncrfe flacn balt De boom.
H^ftbecl fTagcn too|t ben ftoehfaifrö niutto.'

Ital. Apitimii hpiumafipeh l'oca.

Agotta kgotta ilmarfiJecherehhe.

Hoogd. ^öit ffciiicn fiTcl;(tn wcvbcn tic

kcl}t iivof?.

Lm. Majora perdes, parva ni fewavcris.

Trans. Peii a peufle la vieiUefti quaiouiUe.

§luis\:cijKite, s'eririef'ifi.

NcdeH. ©c baBcIichfcljc penninct!) toeci hiat.

We frabigt jaarr banjtjt {jct luüöt.

^cet bichtoilé tot een hlcpntjc toat /

^00 üJOt't 'et tocl ecu jprootc fc^at.

IPEiiccrftigeljant/

«EnlVarigctant/
ïicopt atiDer Ii:n lant.

Lt!t. Addeparumparvo, tandem fitmagnusacervus.
Gutta cavjt lapidcm. Ovid.

Engels. I-ittel pot , foun hot.

Nederl. Mt^n bi?"je / foct bipjc.

lt.il. Apicciolforno ,poea legttii hafla,

Nederl. ïUeun getöin

53?ensBt rijcUbom in.

tS^ie etn gouöen poojt intl maden /D?en0t 'er eicften

bagi) een nagel toe.

Ital. Ilhue s'è fijttogri'.vdc , e la /}all/i piccolii.

Nederl. iIenl)oui3cn/boetbcrhriJ3cn.

!?Ianchranien rijdïbom i.é falie!;.

ï5oD!jc boonien oebcn niccr fdjaöutoe alci bmtly
ten.

Trans. En pecitemiiifou Diett agrandpan.
Lat. Tortunam qui .avidc vorare perojt

,

Hanc tandem male concoquat necciïè eft.

Cehiy q!4i inefprife les petites chofes , tnnbera petit h
petit. Symch 21;. i.

Li'pen tfiJHJfifanta l'hommehien apprls . Et Jo. 21.

y Eracht, ó vricnt, noytkicyn gewin :

Want dat brenght groote fchatten ia:
En niet en ifler oyt foo vart

,

^Is dat gcftacghen lanckfaem waft.

Befict een ongetemden ftier

Die onlangs was een vrecdfiem dier

,

Een dier dat noyt en fliet of vocht,
Maer dacr een kin t mee fpelen mocht

,

Die wort in 't left een groiilacm beeft ,

Dat oock van mannen isgevreeft.

Deboomdaer icniant onder ruft ,

Daer van hy plückt fijns herten luft ,

Daer van hy fchoone vruchten leeft
;

Dat is wel eer een rijs gewccft.

My dunckt hier is genocgh gelcyt j

Soo ghy het ftuck wel overlcyt:

3,Doet tot een kleyntje dickmael wat,
» Soo wort 'et noch een groote fchat.

Maer kleyn verlies dat dickmael koomt

,

Daer dient al mede voor gefchroomt
\

W.intkleuter-fchultvan kleyn befl.igh ,

Als die vermeerdert dagh aen dagh j

Wort n;et 'er tijdt een groote laft ,

Schoon dat ghy dacr niet op en paft.

Let dan, al wie een huys beforght

,

Dat ghy geen klcyne fchult en borght

;

,,Wantfiet ! een drop die holteeri fteen,

„En dat flechts door den tijdt alleen :

„Het ftaegh gebruyck verflijt het ftael 5

„By veertjcns wort de vincke kael

:

,,En'tmuysje , dat gcduerigh bijt

,

„Doorknaegliteen kabclmet'er njt.

I 3 <0?ooi-#



<0?ootc UitTcöenfcömmi 'tnet

fch^r

fprecckt.

H;Ad ick voor kleyne vis mijn netten willen hangen

,

Ofineen ftille gracht maer paling willen vangen

,

Soo had ick nu de food', offoo het anders ging

,

Mijn net bleefimmers gaef, fchoon dat ik niet en ving.

Maer fiet ick fchoot het wandt ontrent de groote viflen,

N u moet ick bey gelijck, en vangh, en hope miflen j

Want oock mijn befte net is over al gefcheurt :

Kijkjvrinden.kijk een reys,wat ftoute viffchers beurt !

Onthoudtmy defe les, die groote dingenjagen

En vangen dickmaels niet als onverwachte flagcn :

Dusghy dievifTchen wilt, en blijven buytenpijn

,

Vift, lieve vrienden, vift nae dat u netten zijn.

Molliafuntparvisprataterendarotis. Propert.7,.Eleg. 2.

Ital. Grand na.ye 'vnolgra?zdacqiia,

Nederl. <6?00t ff^ip/ 0rof tDiltCr. •

Hoogd. ->>^c (tcivjcr fallcn ^crn.

Ital. Alfiumefamofo non andare afefcare.

Non pigliartanto, che ttpotrcbbcfhaccare.

Nederl. ^fjim moct foo grootf b?ücftcn niet inföjel^

genDatm'eraeniDurgtjt.

JDeelom-banifn/

iDcnni0öücrfamfn.
Ital. refcigroJJirompona.rh.imo.

Igrofiiforarod.tno Li trapol.t.

Nederl . <D?octc ratten bijten boo? öe baï.

<Bmtt biffeïjen fpjingen iv^t ben ftetel.

Ital. / mofcont rompono Ie tele dé' rAgni.

Nederl. ^?enenl)02relöï»?eftenbetfpnineloeï>.

Hoogd. (^^utcfuvnmuTcnrmffcn (^.:rn.

Frans. Peu i^p.tixc'cji don de Dien.

Spaens. De grande rio gran pezi ,ma non te ahogues al-

gunavez. tdefi:

Frans. Degrande rivtcregrandpoijfon , mats garde toy de

noyer.

Hoogd. 3cWfc berg/ i'c tieffer t^af

.

%S^(xmmm tic ©cptcti^u^oc^ ^uc^e / fo^rfpjr'itgeti fie.

^Bcnnman taé^ïrmhufluberfpaiincf / fo^crfv^wgetégcrn.

Z.t/. Magis ofFendit nimium, quam parum.

Nederl. <©uaïicfe getöonnen/ quaïiefe öerteert.

Lnt. Male parta male dilabuntur.

Frans . Le bienmd acquü neportejamaisproft.

Unpeu de malacquüfaitperdre beaucoup de bien acquü.

De bien mal acquis nejoinfl le troificfme heretier.

Ce quieft venu au Jondela jlufie , s'cn revaaufondu
tabourin.

J^i d'autruy fe vft , bien toft fe devej}.

Apere amajfetirfilsgaJpiUeur

.



Cantala ra»a , rno tieneydo niUtta.

t^i

^t bo?fcö i^ naecftt 0rtijcft een pïcr / €n 't i0 norötan^ een bjoïieft bier.

A Lisdepuytecnarremdier,
•^^ Al ifle naeckt gelijck een pier

,

Alheeftfe fchoon ge^n wolof haer,

Sy maeckt noch efter bly gebaer

;

Want op het lant is 't datfe fpringt

,

En in het water datfe fingt

:

En daerom houdt men voor gewis

Dat fy ftaegh bly en luftigh is.

M eynt iemant dat een vrolick hert

Uyt njckdom maer gefogen wert ?

En dat een bly, een fris gelaet

,

Alleen maer hangt acn grooten ftaet ?

Neen, neen, gcfellen,denckt'etniet)

Her geit heeft mede fijn verdriet

:

En die met weynigh is vernoeght

,

En fijnen luft nae reden voeght

,

Is dickwils blijder van gemoet
A Is Graef, of Prins, of Koning doet.

Dies fl:el ick dit hier voor befluyt

,

(Wantfiet ! dereden wij ft 'et uyt)

„Het groot befiagh is maer een pack,

„En kleyne ftaet is groot gemack.

Frans, 't Agrcnouiütchantefarlaplaine f
-' Etn'apourtant n'ypoiln'j/Liini.

Ccur content, ^manteaujur l'ejpaule.

Nederl. «Ben blpgfmoet/
tCnmatifjtjtioct/

grstoonScrfoet.

Lat. Cui cum paupertnte bene convenit, diveseft.

Frans. Lapauvre coiitent n'eft pas pauvre.

Le riche m.il-conttnt r'ejipas richt.

Contenttjnent piij]e richelfe.

Peu Ó" paix, efi bexuciup.

^fmitedechapon
Pain ó" O'.gnon.

Lat. Quoviscalceocalccaturnudipes. V:d Erpen.i.

Proi'er. fl.

Frans. Peu de bieJi, pen defoucy.

Nederl. <!?tfn nifhfr man Hl alIc fïeDfn /

?<,I^ öif niet 't fijne li te b|eöen.

Lat. Diis eft proxinius, qui egtt pauciflïmis.

Frans. Bievheureuxeftqaife'cantente

Du hien, que Dien hy domie h rente.

Lat. Vivitur exiguo mcliiis. Clatid. i Ruf.

Pauper enim non eft.cui reruni fuppetit ufus. Horat.t.

Ep,Ji.iz.
^ ^ .

Vivitur parv'o bene , cui , paternum

Splendct in menfa tenuifalinum. Idem i. Od. i6.

ubi vid.ferjq.

Is ütis eft dives, cui fatis eft quod habet. . ful^.

Frans. S^ui^ejlcoritentejl riche.

Caeur co?itentgrand talent.

Moines,nonmtins,ó' preftres,tu ne voisjamais contents.

Lemoyenpour s'enrichirpromftement, eftfe conten-

ter de eequ'ona.

C« ;/ n^y apoint de contentement , ili/y peut avoir

d'hetir.

Celuy nepeuta'voirfaate de beaucoup , quiejl refolufe

contenterdepeu.

Le "jertueux a-vecpain éf ftau , peut combatre la fe-

licité des pltu riches,

il 'vaut mieux en paix ttn auf, qu'eTiguerre un baritf.

Securiüs divites erimus , fi fciverimus quam non fit

grave pauperem effe. Senec.

Cantabit vacuus coram latrone viator. Iwven.

Parabileeft quod natura dellderat , & ad manum
quod fatis eft. Sienec.

Eum intclligimus divitem , cui t.inta poffcflïo eft ,

ut ad liberaliter vivendum facilè contentus fit : qui

nihil quiratj nihil appetat, nihil optet amplms.

Cicer.

Satis divitiarum eft, nil atnplius veile. ^i^nt.

Proverb. 15. verf. 16. 17.

Mieux -vaut nn peu avec lacraime del'Eternel, qu'un

grand threfor, auquely ait troublemetit.

Mieux vaut un repos depoires, oit ily a amitié ,
qtu

d'tm bceuf de graife , oiiily haine. Vide & Prov.

16.8. & 17- 1- &Pfal. }7. ló.

SDic tegen tointTpoiit/ maecfetrijn baertbunl.

AL wie datoyt beftaet om tegen wint te fpou-
wen

,

Dievint hetvuyle quijl ontrent fijn eygen mcu-
\ven

:

Ofopfijn aenfichtfelfs,ofin fijn netten baert;

„Dus , vrienden vic ghy zijt , en doet niet tegen
aert.

K«(fJ A«7-3<i0f(y Ki-S' dfli:Tiiccti ctu'fJtstri. PhocyL
'

ideft:

Lat . Temporibus fcrvi, ac vernis reflare caveto.

Nee contra fluminis iftum.

Adverfus folem ne meieto.

Frans. Aprente la haute ér la baffe-, ér ce que le temps

fonnera, d.-nfe-le.

Tu nihil invita dices, fnciesvc Mincrva. Herat. Art.

Nederl. Ojj een fïcDenöf pot en fit nont blicaïj.

J^an Ijcctc pottagie en fnoept geen fiat.

Frans. A une marmite qui boulfi , mouche ne s*at-

tacque.

Noli te opponere irato , nee regi , nee ctundanti
fluvio. Benfïre.

p'id. Erafin. in Ad.^g. Fnitare cralrones : & Erpen.

iPiot/. II. 18.S1.

U j>uien



J^ücn echo. aguA en la ^^arrafa de q^olpe, mat detrama qtit elle cog e.

101C \^^t^m\^ gift / l?outit öïfïimacï^ met.

De Lcfer ieeldejich til een wan, die een JlejJ'che met eenengen hals Ivillende volgieten , meejl

alhet "Water ter aerdenjiort , -vermits hy te yeelteffensgiet.

J^i z/erfe 1'er.ri en uh bocal tout k coup, ilen rependflut (j^u tlr^entre dedans.

De )ii,tn die het rvAter gtet fpreechf

:

TIT" At mach ik doch bcn-aen,\vat ging ikhier bedrij vc!

' ' lek moet in du geval mijn cygcn daet bekijven j

Want dat mijn vyant lacht , mijn vrient en vrouwe

fchrcyt,

Dat wijt ick anders niet als flechts mijnqiiactbeleyt

:

lek meyndc met een fwalp mijn fleflche vol te gieten

,

Maer liet daer al het nat ter aerden neder fchieten :

Daerisnu mijn geluck , mijn fchoonc kans gegaen

,

Enfict , mijn holle kriiyck die blijft hier ledighftacn.

Ach hadt ik met befcheyt mijn voordeel konnen achten ,

En met een ftillen geeft een weynigh konnen wachten

!

Ach hadt ick dit beleyt door raedt en met gedult

,

Daer is geen twijftelaen , mijn fles die waergevult.

Maer liet 1 ick was te graegh , en al te Teergenegen

Inhaeft,enfondermaet, m ij n gieren acrt te plegen :

HetWas,naemijnverftant,hetwastc grooten pijn

Te fitten aen de beeck , en lanckfaem vol te fij n

.

Hier ftae ick nu en kijck , bclpot van alle menfchen ,

Al wat ick over heb', is flechts alleen het wenfchen.

Siet dus foo vaert het volck , dat met een fiicllen fpoet

N ae groote ftatcn tracht , ofgrabbelt om het goet :

Haer oogh dat loert alleen om veel te mogen grijpen

,

En even dat belet de vingers toe tcnijpen

;

Daer ley t het ganfche kracm dan vcci-rij ts over-hoop,

De vrienden in den laft , de meefterop den loop.

Nu hoort een deftigh woort , en wilt 'et mede dragen

,

Het kan u dienftigh fijn u ganfche leven-dagen

:

„ Eer , die met trappen klimt , en goet , dat lankfaem

wafl:,

„Dat baertde raeefte vreught , en lijt de minfte lafl:.

<!!:rn fljacu bailcn fjacr tccrcii foo facficl) /

al? ceii muftlj.

j Cl: High onl.inghs een fwaiicii-neft
-^ Tc iniddcn in ccn gracht gevell ,

Opfckcr cylant dat 'er ilont

,

Tc middenin het nat gegront : .

En (iet, ick wert oock even daer
Hetncltjen vaneenmufchgewaer,
Eenmukhgelijckmcninhtc riet

Des foniers haer geneeren fier.

lek bleet op dit gcfichtc ftaen ,

En figh haer bcyder macckfcl aen :

Hcteene nam ickmct'erhant,

Gelijck ick dat vol jongen vant

;

Het ander flont ick aen en figh ,

Gt-lijck het voor mi,n oogcn lagh

,

Terwijl ons voer-man met de fwacn
Had ais een oorlogh jcngegaen

,

En met fijn pols haertegenhiel
Dat fy ons niet en over-viel

,

Maer fckcrlick het kleynite neft

,

Dat was (mijns oordeels) alderbeft:

Want fchooii de fsvaen h.icrkinder-bet

Met groote tackcn hadt bcfet

,

Hadt op-gemetfclt fondf r fteen ,

Met riet gevlochten ondereen

,

Hadt wonder dichten vaft geftelt

^ictloofcn ruychte van het velt

;

Koch hadt de mufch geen flcchter voet

Om wel te queecken fiaer gebroet :

Want fict ! haer neft was lacht en bol

,

Van mofch, van hoy, van pluymen vol

;

In 't korte, nae ccn kicyn bc/ïagli

,

Soo net en konltigh als het mach

:

Soo dat voor al de g loote Avacn

Geen beter voor-r.icdt h.id gcdaen.

Als ick dit wel had over-lcy t

,

Doen heb ick open uyt gcfeyt

:

Nu vind' ick met de ware daet

Hoc dat 'et in de werclt gaet

;

Ick vindc dat de groote Avaen
(Hoe fchoonmet veeren aca-gedacn,)

Haer dons foo wel van noodcn heeft

Als't kicynlle musje dat 'er leeft

:

En dacrom fegh ick voor bcfliiyt

,

„Groot is het hof, veel gact 'er nvt.

heyt door eeni^h ongeluck "jervtilUn, ev tot kleymj^heyt

oftenrmoetie^Zeraect:;ghy j'iiltin der daetinh met han-

den t.ijleu , 'tgene x^y hier tevoren met tooorden heh-

hengefiyt.

^ Ubibiis ipfis inferta capiit

,

Turris pluvio vapulat Auftro. Senec.jigam- AcJ.i.

l^hi 'vid.feqq.

Frans. Il n'y n ^rund mon tée

§li':l n'y ait gravde vaüée.

Nederl. ii3|oótc!jccrcn/ >(5jootc hlemn.
<!?:aot is 't I)cf / f!>etl niocccr of.

iöjoctcnccrftn / grcotcbJOfchcn/

<£>iootc hojft'cn / gtootc Doccfcên^ ^^^
"ïDacr bccl goet is" / öacr fïjïuicel Die bet eten.

Écclef. 5. 10.

De Lefer beeldijïcb hi een man,die 'm eengroot hofofpa-

hys,op den ommejlagh T:an hetgeheelgejïnjlaet en let.

'T* Ot heden toe en wift ick niet
*• Waer op de gulde Ipreucke fiet

,

Die ick leftindenBibellas,

Daer van een Koningh Ichrijver was
,'

Te \vcten ; dat eens njcken goet

Veel grage bijters lijden moet.

Maer lieden wssick uyt gegaen

,

En bleef hier aen de deiire ft.aen

,

Daer lagh ick eerl^ den rechten vont

D.^er op de fpreucke wa? gegront ;

Ickfach 'er eters over-al,

Ick lach 'er poerden op het fl.il

,

Ick fach 'er koetfcn twee ofdry ,

Ick fach 'er raeuwe gaden by ,

Ick fich 'er honden in het kot

,

Ick lach 'er jaj^ersom het flot

,

Ick High oockvlicgcrs daer ontrent

,

En gr".gc vogels fonder endt

,

Ick f'ch'crjongcn!,vreemtgcklcet,

Tor flimme ranckcn iiyt-gereet

,

Ick lach 'er kocks in groot getal

,

En knechts en nieysjens over-al ,

Ick fach 'er, ick en weet niet wat,

D.-.t al met j;rJgf tanden at

;

In 'c korte, wonder groot bcflagh.

En t'wiJ ick al den h.indcl figh

,

DocM (c'yd' ick met een IHllen mondt,
Soo d.it'etnieiiianthoorcnkondt:

Wat heeft de rijckevan fijn geit
Iï^dien 'erietn.inthet onderjcheyttaflchin eengroo- ^^^ , ., r ni

te,i en Lleynenjiaet recht »>/ verjiaen, d,e heeldeJ?ch ^^'^^PV^J a' Je linnen fteh

>fte em ^" ^'^^ 'et voor lijn hooghftc luck

'

Ick biddc, let eens op het ftuck

:

in d.u hy •voor hemjïeteenfwaen , eenjlritys

anderengrooten vogel ranfchkael en fonder ,„ , , , ,

wederom aen de andere [üde een mufch^ecn vinck , ofte "y ^'"'^^ ^°°,'-'' '"'"' "^y"" "'^S'' ',

Ander kleyn vogeUn, ,' medegeheelnaeekt en cn,pluy,„t ^'Z
^^o" ?°^^ P°y' ^f ".' "°<=g" S"^S''

welende *" ^'^f^ /7y-/i /J.ttt .tfifU fttttnr Aat A.* i^It^m /.^..v^ A 1$ (
<iJleUeJich dan noch voor dat dejelre heydt

; eenish ander ecriick man

;

,fcb befich fiinyder om haer bloote lyven te ,ncgen \°° «^^^ ^^X "*" meer eten kan

•edfcien ; foo doendefalhy datelickengeifaer werden Als^ t die maerweynigh heeft

,

dat -er infoodanigcgevalle een vmck . oftemufch -ury E" ^ic maer van fijn handen leeft.

ieteraen u aUeenfwaeH ,ftev<,gel-ftruys, vermitsfoo Yf''}'^f ^'^ '^^" '"'" ^' '"
»i°'"'

een kleyn d,er,alsetn muCrh oftevinck is,met het mwli, Als dat hy g. ootc vraten voedt ?

veirken ofte ander ruychte dat het hier ofdaer ontmoet E" ^^^ Iiy dickxvils met verdriet

enop-raept, Uchtelik fijne kleyne ledekensfal konnen he- Veel riipfcn op (Tjn koo en fiet.

decken . maer eenfw'aen waer faldie konnen bekomen ^<'}' '^.^S^ d^'orn voor het Icft :

foodamgen menighte vanfhymen, om dc-t groot l^f, en
"E<=" kleyn phn is alderkïl

;

dien hoogh-aytgefireckten hals mede te bekleeden? faft "l"'] po°f
t'^naeh, een laftigh pack ,

defegel,jcken:fe,Lefer,aende teneJijde op 'een Prms,ofte
"E" '''<^y" bedrijf is groot gemack.

iem.vtt anders diegroot isin de vuerels : en aen d'ander Frans. C^ llcvaiix, chiens, oifeauK, ir fervitctirs

,

Jijde op eengemeeneu burger , bcyde iiyt h.'.regelegent- Etmnngentirgajlcnllesfignturs.

Ital. Grand nave, vuolgrand acqua.
Gran nave,gran penficro.

Nederl. ö^otfmi'j!/ groothriii.i^.

(©jooti^'tljóf/ Ucfimoct'crof.
Frans. Agrojfcaiiflne Poureté voijïne. '

Nederl. ïtici.ni fcbtp / hlcnnjcpl.

ïticpn Ijupé / hlennc fo^gfj.

©ecl hoepen/ beclmocptn.

^^ootgcfin/ groot betoin.

ÏJoe niecrDer "mi / Ijoe bjoeber toater.

Engels. A littel pot , foun hot.

Ital. Apiccolfornopeco legna b.ifta.

Nederl. Cen Wepnen [jent/ at iflc hout /

5?»ie bocft alleen niaet tocpnigtj fjmit.

Frans. Sl^' ajerviteitr, a mefager en viüe. id cft

:

Lat. Quici^uiddomi agas, efFutiunt fervi.

Frans. Scrviteurprié,parent,nyamy,

AV pretttjttu veux e/lre bienfervi.

Familia veftiarium petit , cibiimque ; tot ventres avi-

difTimorum animalium tuendi fiint: emcndaveftis,

& cuftodiendx rapaciffima- manus, & flentium de-

teftantiumquc miniriis utendum. Scncc. Tranj,

Anirn. cap. 8.

Magna armamentapandentibusmultum imiat ncccP-

feeft procellarum. Senec. ibid. e.ip.^.

Frans. Autant defirvitetirs, autant d'tnnemit.

Capra Syria.

3©at bact 'et ofDt hcc becl nielcïi.€ jjteft yalffc

birtoeDeromfloot.

JA E gcyte vrienden, die ghy (iet

,

En die foo vollen elder biet

,

Is niet foo nut gelijck het fchijnt >

Om dat haer voordeel licht verdwijnt

;

Want mits het dier is wonder gevl
Soo ftort het lichtden mcllick-téyl

,

En giet 'et al-te-mael daer heen
Dat nu alreeds gewonnen fchcen.

Wat is 'er menigh konftigh man
Die geit genoe^h verdienen kan

!

Maerw at doch baet hem fijn gcw in ?

Hy llaet 'et wederquiftigh in ,

En fchoon hy wint gedutrigh veel

,

Hy jacght 'et door een ruyme keel

.

Hyhanght'ct.iendendcbbcl-ftecn,

Hy maeckt 'et alle man gemeen ,

Hy ftort 'et in een hoeren fchoot :

Diesblijft 'er niet voor fijnen noot j

Maer leeft hy tot den ouden dagh

,

Soo is hykael, gelijck hyplach ,

A\'el, ghy die zijt een geeftigh quant i

En geit verdient door u vcrftaiu

,

Quift niet, al is u winfte groot

;

Maer Ipaei t ccn penningh voor den noot.

En foo ghy let op u gemack

,

„Saeytmetccn hant, niet met een fack

:

„Want matigh voordeel wel gefpaert

„D.aer is 'et clatmen wel afvaèrt.

Nederl. ^00 gctoouiien / foobertecrt.

^oo'tniiam/ foo'tboer.
Frans. D'oü vient l'agneau. La efl retourné l.-i peaUt

Ce qiii eftgaignépar tabourin,pa(fapar Ufiufle.

Ceqn'affemhlepiüepiUe,

Des ajfemhle tirt lire.

M^



i.\.ut,ii' rji-i^ 1/itiyt.i ULiK IC i-'crf.
lOs

^tt^ootcï^mtn 10 't qiiart ïicrfcn ctfti , fjt hkfm be
Qïoot^Cim fd)utfnmet öc ftcrai^.

"iTT II iemantboom-gewas met groote meefters eeten ,

^^ Die moet voor alle dingh een nutte lefle weten

;

Siet ! al het befte fruy t dat is voor hun alleen

,

En, foomen kerfen eet, fy fchieten met den fteen

:

Sy fchieten waer het valt, en waerfe konnen raken , '

Of inu fchoonen baert, ofop u bolle kaken

;

En 't ftaet u al-te-mael te lijden met verdragh

,

' Van morren niet een woort, van pruylen geen gewag

:

Ghy moet,beminde vrient, in defe vreemde ranckeil

,

Noch toonen bly gelaet, eneven leeren dancken

}

Dus fchoon ghy fchade lijdt , des noch al niet-te-min

Ontfangt al wat ghy kunt , en acht 'et voor gewin.

Of foo u dit mishaeght, foo voeght u by de gaften
Met wien het u bctaemt vrymoedigh toe te taftcn :

Laet heeren voor den Raet,en Vorften aen het Rijck,

En handelt, foo ghy kont, alleen met uws gelijck.

T 'T Sibus edotto fi quicquamcrcdisamico
;

Vive tibi, & Jonge nomina magna fuge.

Vive tibi • quantumque pote$,piïluftnavit3.

Ssvum prsluftrifulmenabarccvenic.

Nam, quamquam foli pofTunt prcdefTe potentes

;

Non profit potiüs , fi qiiis obeffe potcft. Cviii.

Nederl. ïjecrcn jJtfTCii rotten tiict.

Jjtcrcn biDöcn i^ gcfaiförn.

Mn groote tjcftcn ^(o.iiie hnini^.

<e>icott ijccrni falmcn oroctcn

^clDcn moeten.

42act crcotc I)rtrfn fcoHr mojgtnfp^atrlt.
ï^ooot baonicn gcbeii nictr fc|öaöutoe/al^ b^ucij'

trn.

't^!5niiaftniet1ïcrdictDG2ltcIcn; toant bcrlïcrc^^

lira fpri i^ Drr hr.mchcn bcoDt.

JRm racet ben €-Mtn hacr toilt-bjset / öcboc^

rcti ïjoer kcvnu^ / cu Cc {jouïjcn l^eu bjuploft

laien.

i?ffren Ijuibt en i^ geen erf.

5?ir bccrcn trienty hrijgijt Sjferen loon.

Hooghd . -Oiit Dief) »ov bcrfcit imt> J^ónivjc/

ftc K)bcn (an>jc arntc.

OTcit Ocbcrrcf / nal)cnb.3i;i"d)»a.3c«/ »nb

gcfïciint't.

'

CDÏtt gropcn berm titnit (jutfirfcfccn cifcn/

fe fc{)ic*"cit gcrn mit lüiincn ju / vtiD tvcrf*

fcn tiic r -c( ctium m tovfi-

S^<m\ (jun-t/ frauivcn lic&c / i>ni vof^nWcttcr/

SScrfvkcn ficl; wU "Xvriltcn tvctfcr.

^cv fa^m fcfxrfiijltxr mcup toit.

Frans. A-.tfoMelefort

Fait j'ouve7it tart.

Nederl. W>ie Dcn ^mt Wii ïiooncn / flcbcn tf«i
'tjünc.

!l©intcrrclicnafl)ten/

©jou\Btn gcöactjtcn /

(èn (jimfte b>in fjccrcn /

^letiiicn (jacfl bcrhtercn.

^Tcnrrfjljobclmijïj/

<éut rcf)3bclin(j^.

ï^ojtc repen Ijobentucl.

iiXjöt begeert/ nae bebjitnt
^el\outcn/ en 25al)utoen /

«>n)pen al? tDutoen.

ïjceren en Ijoaen bcrfcöelen macr een letter.

ïliCil u nont te grooten ftaet /

.Doel) te srootcn meöe-maet.
31Dat|c fcgijt of teatjc ralt /

Juitt n meerder nopt en malt.
An ncfcis longas regibus cflè Maniis? Oiiid.

Fulmen eft , ubi cum poteftatc habitat iracundia.

P.Sjn:f.

Frans. Le bahtte a en-vie de mnnger la chative-fou-

rii , foit pottrce quileft oij'eaa , ou (jn'il eft

rat.

fnre^eveur duRoy eft contablejtifjuesaujourditju-

gement
Nul nemange deFcye duRoy ,^uecevt mu itpres il en

ehie Uflume.
jipetite occajicn

Prend U hup Ie meut on-

Si ticveux tftrefans efmoy

,

Ne tefers de ceux qui oritfervipltisgrand que toy.

A'i pcvre n'eft utile s'acconipagner duputjjant.

Ne deparsfoires avec tolifcigneur,

V ejpés diinoble luy fert de faucijle.

Partir comme desfreres, Le mien efl mien > jfr Ie tien

eft h nous deux.

Lesgrands oublient toft ceux qui s'eloignent de leurjeiix.

Lesgrands tnt honte de donner feu , ^ refufent de

domier heaucoup.

Service de Reys 7i' eftpas heritagC'

§i^ dit bien desgrands, qaelquesfoisment ;

Q^ en dit mal, il s'en repent.

Ical. ylrborigrandifanno piu ombra che frutta.

Si iiuoi ddtno meftier CTvarguadagio ,

D'un tuo maggiore non tifar compagno,
Spaens. En burlas y en veras

,

Con til fcnor no partas peras.

Al pobre noes provechofo
Accompafiar fe con el podcrofo.

SyrachS. i.

Frans. Ne deb.t point aziec bcmrrie puifti-nt j de peur

quettt netombesen (esmaii:s. &c.
Syrach9.'i8.

Retire-toi Uin de de l'homme qui a puilfance de ttier :.

Ó" tu nefteraspoint en crainte de mort.

Syrach ij.t.

Nederl. JlJ5aeeIi ii flefeïfflj.MJ niet met ben grteel*

bigcji. ï©at Doet be acrbe-pot bnDcn
metalen t

.éjetbOJöcr Proverb. 13. i-

Tar



;oó- Koert oet uwgemjcR ievcn.

Par lepctit chien Ie Itevre eji trouzr'.,

AlaiiparlegrandU cjl happé.

5>cMepnc b?acfe boet op ben öflf /

vDe 0rooteü)mb beöout [jet ae^.

De Lefer heeldefich in eenjager,ftaende ontrent een hart dut degroote honden ter derden vellen

,

bijtende dcbrticken (die hctfelve hebben opgedaen) daervxn.

De ïager fprccckt :

TT Et wildjdut fich onthield ontrent de dichte tacken j

-*- -*- Dathebickop-gedaenmetdefekleyne bracken,

Die liepen vhjtigh heen, en keften over-hoop

,

En dreven mcnigh hert te famen op den loop

;

Maer doen wy op het vlack de fnelle dieren fagcn

,

En ftondenal bereyt,en vecrdigh om tejagen,

Soo quamcn dacr in haeft de fiielle winden aen

,

En ftracx was al dejacht j en oock de vangh gedaen.

TElbatlesbuiffons

.

Frans.

J^Hi n'apas les oifillons.

Ital.C/?f dhide Iepen con l'orfo,7i^h/ifinipre men chtparte.

Sic vos non vobis vellera fertis oves. &c.

RonfardTom. 4,,pag. 88.

Ainfilesgros toremx vont labeurant laplaine

,

Eylaes ! mijn gaeufte brack die wert 'er afgcfmeten.

Die wert 'er at geruckt. die wert 'er afgebeten

;

En die het vluchtigh hert eerft in den woudc vont

,

En heeft gec ander loon als flechts een droogenmont.
Is 't met een felfaem werck ! ,, De kleyne lieden vinden,

, ,M aer waer men vangen fal daer zijn de groote windenj

,,Wat baet doch, lieve vrient,het loopen van de brak ?

„Een ander heeft 'et wildt, enhy hetongcmack.

Ainfilesgras moutons au dosportent U Uine y

AinfiU motiche kmieUnfonpetit ejluj

Trayatlle en fe tuantpour Icprofit d^autruy.

^letöojberöeteertïebeeï/ pag. y^. Et Richter. Axiom
Htpr.2j.

^iet ïiint/ bit ^cb left ïangö getoeten /

5i>at groote mJTen be ftiepne eten»

De Lefer heeldefch in een vijfcher, uyt eengroeten "vis een kleynen vistreckende ,

enfijn kirit tooncnde : diejpreeckt aldm

:

KOm hier en fieteens,weerde kint,

Wat vreemder fake datnié vint

,

Komt leert hier dat udienen kan

,

Oock als ghy wort een dege man.

lek hebbe lange tijdt gevift

,

En dit en heeft my noyt gemift

,

Wanneer ick iet gevangen hadt

,

En dan ontrent den ouver fat

,

En dacr den vis in mooten fneet

,

Gehjck men die gemeeiilijck eet

,

Of ick en vondt, wanneer ick fagh

Wat in haer groote roppen lagh

,

Een fpierinck ofeen kleynen ael

,

Een refte van haer middagh- mael.

Soo dat ick nu voorfeker w eet

Dat groote vis fij n minder eet j

Dit vond' ick in de woefte zee

,

Dit vond' ick cp de ftiUeree

,

Dit vond' ickineenbinnen-floot

A 1 ifi'e dickmael met te groot

.

Godt gav e dat mei>op het landt
Van dele ftreken met en vandt

:

Maer 't is 'er (nae men ons vertelt)

Al op gelijcken voetgeftelt
j

Want al dat gaept na groot gewin

,

Dat flockt wel hcht fijn m inder in.

, ,Het is van oudts een wiflc faeck

,

3,Dat noyt eé flang waft tot eé draek,

, , Dan foo wanneer haer mede-maet
, ,Eerft door haer ruyme kele gaet.

Hoogd. XVT Qim im fc^latig tic ant>cr nu fre^ / foo witx-^ tckmticichtïnufh

Spaens. Niay artoyo queenriquczafu corrleufedeagua

clara. idejh

Frans. // «'7 a. ruijfeau qui oirichtjfe Jon courant ayec de

teau cl.tire.

Lat. Serpens nifi ferpentem deglutiat, non fit draco.

Hoogd. '-PÖon HeuKn fifdjlin irojccn Die [vcfjt grop.

Frans, ^t faitgrands lesgrands ,

Sinon qutlspctgnentfur lesgens ?

Les grands poijfons mangent lespetits.

Varro apud Nonnitim

:

Qiii pote plus urgct : pifces ut fccpe minutos

Magnu comeft, utavesenecataccipiter.

Awuft. Milleloq. Serm. 5-3. deliefurrect.

Annoneftmare hoc fxculum ? an flumennon eft, ubi

fc homines quafi pifces devorant ?

45eïoeftbeIeeutiJöettDiïbtijft:flmt/ foo üerflinben be

rijefte ben armen. Syrach 13.33.

Syrach 13. ii.&feqq.

Comme lesafnes fauvages fontlxproye deslions : ainfi les

fovresfont lapaflure des riches.

Senec.Epifl. 103.

Ab homine homini quotidianum periculum.

Homo homini lupus. Plaut. Afin. 2

.

4.

b'<^enmenfeö fju beu anberen eten/ ftofï 0?»

Anacharfis .Scytha inferrogatus , Quid homini maxime

infeftum effet ? Ipli , inquit , fibi ipfis. Contrarium eft

illud Cxciliiapud Symmachum

:

Homo homini Deus eft, fuum officium fciat.

K

<6en rijeft man fïerf fijn ftïnt / »iBen arrem man fun ftoe.

Het beeldt kan z,ijn een arm huys-man die ftaet en kUeghtm eenftal, daer niet en is als een doode koeye : in V ver-

fchiet een rijck mn/i in een trejjcl.icl:paleysy klagende ontrentfijn cenigh kint datgeftorven is :

Omvrienden,komttefaem,ikmoetmijnlijdcklagc, Mijnbuer-maniseenkint,enmyecnkoegeftorvenj

Mijn hert kan lijn verdriet niet fonder fprcké diagé> Nu is hy fonder trooft, en ick geheel bedorven

:

Al wat de ziele druckt is minder als her plagh

,

Dus lijn wy bey gelijckbedruckt tot in den geeft

,

Wannccrfe by een vrient haer open gcvt n magh. Hy om fijn eenigh kint, ickom mijn eenigh beeft.

Siet



5iet wat een wonder ding I en wat een feltfaem fierven I

[ck konde wel een kint , en hy een koeyc derven

.

O doot , gaet anders om , dan is 't geen ongeval

,

lek heb een vollen hecrc , en hy een vollen ftal

;

Komt tot mijn buermans haef, en tot mijn feven kinders,

Daer is u meerder roof, en voor ons wey nigh binders ;

3,Men acht het over-al alleen maer kleynepijn

,

„Wanneer de wollcfrooft daer groote kudden lijn.

IC7

Maer watick fcggen kan , de doot en heeft geen ooren

,

Sy wil geen wijfen raedt , fy wil geen reden hoeren

,

Sy gaet een blinden gang; „De doot, de bleecke door,

„Gaet meeftdêtijttcgaft daer niemant haer en noot.

Wie falnu mijn verdriet, wie mijnen buer-manftiUen?

Het gaet ons bey gelijckjuyft lbowy niet en willen

;

Wanthy die machtighis, verlieftfijnnaeftebloet,

En ick een arrem man , eylacs I mijn befte goet.

Hoogd. 2)aö wightrf txifft nur t>cn armen.

Lat. Omnia natura prxpoftcra legibus ibunt. Oyid.i.

Tnft.-j.

Ital. A chi e dtfgr&ti&te , gli tempefia Upan nelforno.

Hoogd. ^Bcv aiiif cui Mkt gcjiiiini,-r ijt / fómt nimmer;

nKXvauff^cn^Ircll!;a^

Spiens. Da Dios havas a quien non tiene quixadas. Uejl:

Frans. Bieu donjiefebves h qui nA de michcïres.

^uiconque a. bouche , ne diek unautre qii'ilfcujïcfonpottage.

^00 3|ö?" pajpjni öïnfcn feont / <8cfi*mprftt Dcrfj nopttmb?cembm mont.

De Lefer heeftJich hier tn te beelden iemantdie een anderspap icïlkomen biifcn , maer yan denfelven

Ttert z'erjhoten, met byyoegtnge i'an "'tgene het bygevoeghde -verspyt :

T Ck v\eet, mijn pap is byfter heet

.

En 't is my boven maten leet

,

Om dat mijn uyrgeteerde maegh
Isholenuytter-matengraegh

;

Maer efcer ben ick niet gelint

Gedient te iljn van uwen wint

,

En ick en neme geen gedu It

Datghy mijnrijs-pap koelen fult;

M''ant quamj 'er met de hppen by

,

Soo waert gay meefter van de bry.

Ik heb.God dank,een eygen mont,

En e)-gen adem is gcfontj

Hoewel ghy my de lippen biet

:

Endaerom, vncnt,enghy, enelck.

Die blaeft al beft iljn eygen melck -,

„ Wanr die fijn eygen papjen koelt

3,Hy i.s 'et die hem beft gevoelt.

„Als yder maeckt fijn eygen ftaet

,

, , Als yder ploeght llj n eygen landt

:

„ Als yder Icft lijn eygen pandt

,

„Als yder bout fijn eygen neft ,

,Dan gacn de faken alderbeft.

Hoort, kinders, hoort een dienftig Dus wat ghy fellefs blafen kondt

woort

,

En feght het vry u mackers voort

:

, , Als yder een fijn papjen plaeft

,

„Als yder een fijn beesjen aeft

,

„Als yder een fijn bootfchap doet

,

Ais yder een fijn iiefjen groet

:

Het geen' ghy voor hebt,weet ik niet, ,, Als yder ftelt lijn eygen maet

,

En roept daer toe geen vremde mont.

Want fellefs is de rechte man
Die beft u dingen redden kan

:

Enalsmen kraeutiljn eygen vel.

Dan gaen de faken wonder wel

, , Geen bood' en was 'er oy t fo goet

„Gelijck de meefter fellefs doet.

Ital. Chipuo ^uazzar Faequa , non i'adi alponte.

Kederl. I^?cfoo0c tjnn Ocii ^tix öflt maccftt br pcrr^

bmbct/
l^tt oogcban be tJ?on bat marrfttbe fiaracr net

<Brm Dctcröof-mcfOcr/ aï0 bc \ottxt ^t\%

^ttöffie miéopbm acftcv / 10 '^ mecflcr^ 000 en öoet.

èdf^ié0crt6rn-Jt.

^clf^ 10 beman.
<ï5cen bobc foo gort / 3tï0 beman fdf^ boet.

U^at sl)3 aHfcn fmut boen / roept bacr ©een anbe^

re toe.

^ki foo q\^tt ! al0 quabctï toctterfaet.

jBaerïitu öebbr/ fooje flapen luiït.

Hoogd. (i^ujcnfcirrtccfjtirol.

Lat. Nihil perinde faginat equum, ut regis oculus. Plu-

tarch. de Injtit. Ltber.

j/4f»j, Nimayordomo que mire por la hazienda,como

el Dueno.

Frans, lln'y apoïnt de rnaijlreXhofielquiprennegarde de

Jipres au bicn deU maifeu , comme Ic maijlre mefme.

^ui ne -volt queper lesyeux d'autruy-, ilefi taulpe.

^ui tient lapoilepar la queue , tl la tourne comme Hveuti

Arifi. in Oecon.

Quis fimus in agro optimus ? Oculus oeconomicus.

Arab. Prov. Erpe-nit 1.26.

Nil fcabat caput tuum practer ungues tuos.

ibid. 1.22.

Puta vitem tuam manu tua , non alien^.

Vid, Erajmum in Adagio

:

Suam quifque rem meminit.

Enntm apud GelUum :

Ne quid exfpeftes amicosfacere, quod per te queas.

5^ie be 6oe aenoaet / t^it gnjptfe ftp ben fteert.

DeL cfer beeldeJJch hter in een koeye in de (lootgevallen , en den eygenaer ( te -vergeefs om hu

geroepen hebbende ) defelve by denjleert grijpendeom die uyt te helpen.

De» eygenaer van de koe^reeckt:

'C'Yfiet! mijn befte koe isindenflickgefoncken,^ En waerder niemant by, fy lage nu verdroncken

;

Dies reep ick over-luy t : Gebueren, leent de hanr

,

En fct het arrem beeft eens weder op het lant.

Maerfchoonikftaen fchrceu, och! niemant van de licdc

En toont hem recht geneygt om handt te willen bieden

;

Sy ftaen maer aen den kant, en ficn 'k en weet niet hoe,

Maer niemant van den hoop en taft 'er handigh toe ;

Hoogd. '^3ann ficf) bcr kmv uit bucf f / fo acferf cv nit «juf»

.

'^(ï \}cmn rtug nmat Den o.cfer irof.

Scr tjcrren fup mac^ct w.é pfcrl) faijè.

Sy maccken wel bohay het beeft te willen raken,

Maer vreefen aen het fl ick haer vuyl re fullen maken.

N u fie ick hoe 't 'er gaet : Het is een oude leer

Dat niemant oyt en hinckt van iemant anders feer.

Wat baet 'et in den noot een ander toe te fpreken ?

Wie iet gcdaen begeert, dient handen uyt te fteken.

Ghy,ïaetdan noy t u werck op dees ofgene ftaen,

Ofanders,lievevrient, foo blijft 'et ongcdaen.

QBö t>ic mcixm fci()jï nit fcnn / Da ivirtthn fcin Hwct nsf iVö( a,tf

Tuitef



oZ Koert net uurgeriijcK leven.

fi'(l< au chioj , iltcgnfiera ton hahil .

^ittt\)t tim öonlit/ ijp bfönftuMecDt

L Aetftllreeld'ikLobbéonféhont,

*-^lk bood hem ookmijn eygc mont,

lek gafhem namen honigh-foet

,

Gelijck men lieve bceften doer

:

Maer fiet , voor al dit foet bedrijf,

Soo fprong de floefmyop het lijf;

Dus fie ick aen mijn befte kleedt

Nictanders als mijn herten leet.

Het quijluyt fynen open muyl
Dat maektmyn fchonen mantel vuyl j

Mijn fchoe-lint , en decs moye ftrick,

En IS niet als een enckel flick :

Mijnvleyenmaeckt den rekel ftout,

Soo dat hy maet noch regel hout.

Hebt ghy een knecht, ofeygen kint.

Ofiemant anders wel gefint

,

En liffe-laftfe niet te feer

:

Haer vrientfchap is te wonderteer >

Sy dient gedragen , niet gctoont

,

Ofwel ghy wort met dreck geloont.

Dus wilt ghy luft, engeen verdriet,

Draeght liefde , maer en toontfc niet.

Frans. J Gut -vom de l'afne , il vofii donnera de la

queue au traversdu mx..

Chantez h l'ajiit , ilvous donnera de pe:s.

Fai:esfejli au chat , il'votis fautera au 'uifigc.

Spaens. Burlaos con cl afno , daros ha en la barva

con cl rado.

Cria corvo , y ficar te hal el ojo.

Trans. Naum un corbeaa , // te crevera l'eeil.

Spaexs. Hijosy criadosno loshas dercgalar, fi los

quieres gozar.

Frans. Lei enfans c^ferviteurs il ne les faut tnignar-

detifitu eni!euxjouir.

Lat. Nimia familiaritas parit contcmptum.

hal, Iltrtffo con verfar partorijce di/pregio.

Frans. Choje accouftumée

Neftpasfort frifée.

Kul'i tcfaciasnimisfod.ilem. •
Gaudcbis minus ? Et minus dolebis. Mart'.aL ideft:

Frans. lamais trop compagnon antdne teferas :

Citr bien que moins de joje , inoins d'emuy tu

nuras.

Spaens. A csC.i de tu tia

,

Mas nocadadia:

A cafi de tu hermano ,

Non iras cada lerano. idejt

:

Frans. jiUmaiJonde tatantty

Mail non tous lesjours :

A la maifin de ton frere >

Mais non toM lesfoirs.

C jetera 'vide tfpud Era/m. in Adagio j

AlelupoFumcatulos.

S^/efaitiMiSyleloitplemange: ,.

Q^Jejait porceau , Je niet dans lafange.

Syrach jo 9.

Amignotte ton enfant , & il te dmntra maint efroy :

joiU-toiavec luy ,&ilte contrijiera. &C.

Syrach S.j-.

Ne tejoiiepoint ave< un bomme malappris.

Zn tegen-deel vand*t hier voren isge.

feyt , foo vermaent het Hebretu

jpreeck'^voort ^dAtmeneenen vrient

yanfuycker niet en moet of- eten:dat

isgefeyt , dat men denlvilligen niette

teel en moet -vergen , dut men nie-

mants beleeftheytenmoet misbruyc-

ken^ endAt men een gcivilliah beert

niet en moet overrijden.

QBilIi(3:rcf; fol inannrcfjt utcrrrcibai-

^i\\ toinig^ pcert bicnt njict ober-reben.

Eeiifedigh manfonder rijs , Jiock., offpoor te peerdi fittende, fpreeckt :

\ 7 Racght iemant wat de reden zy

,

' Terwijl ick defen hcngfl bery

,

Dat ick geen rijs offtock en dracgh

,

Oockmetgccnfpoorhetpeertenjaegh;

Die wetc dat her moed igh beeft

Is van een onvcrmoeyden geeft,

En dat het dier , uy r eyger aert

.

S ijn rappe leden niet en fpaert :

En waer toe dient het dat men flact

Wanneer het peert gewilligh gaet ?

Men moet niet van een gunftigh man
Al nemen dat men krijgen kan

;

Dus weet dat oock u befte vrient

Niet al te veel geverright dient

:

Want die fijn efelover-laedt.

Die maeckt dat hy verlegen ftaet.

/Inefataprendre de fon amy tont ce cjuonpeiit

.

Mmhan 't femt toeï te üeelioicqm.

^«



Roert het Burgerlijckkipcn.

3[n tm anöec man^ co? 10 tt fagtsni i

lOp

Turgijn

fireeeh
tot de om-

jianders.

TTtr El > maetSj wat is 'er dat u let ?

^^ Wat is 'er dat u dus ontfet ?

Is 'toni den handel die ghy fiet ?

Ey lieve kinders , moeytje niet.

lek fnijd' hier in een anders oor

,

En dan en geef ick geen gehoor

Mochaengeklagh, nochaengekrijt,

Wat pij ne dat cock iemant lijt

:

En of hy dichte tranen fchreyt

,

En duy fentjammer-woorden feyC,

Al dat en gaetmy geenfins in ,

Ick paffe flechts op mijn gewin

;

, , Want van een anders leet offeer

,,Enhincktde meefter nimmermeer.

Hoogd, Qdi^em^anfcctn fccfchjl giif gc(^ f:fifen.

Ital. Delcuojo d''altriJïfanno Ie corrcggte larghe.

Hoogd. i£é i(t giu nemen mip cincé ca\i<x\\ ^mt fcfjiicii

ten.

Nederl. <<?fn flnörr^ öflttt/ tm rpsm mt^.
<Btx\ grfjuctt pcfrt' cnöoi fpojm.

<Dcöucr£irpcfrDfn maften fto?tc ntijïen.

^t ftof en liffit 0ffn bjrcnit fta!f

.

^acr 'tb?p gelarlj 1^ 10 't 0oct0aftcn noobftt»

Hoogd. ^Yn an^cv• Icufc fuctjcii ijt giu fccf^cn.

Nederl. 't^^ ïic^t groctttpct maccftcnbanffn0an^^'^
bcr^tnrf.

't 3:0 sort t>,?ecöencmmfnóöm iint ent anöec maa.ö

ïeer.

't^I^gaetöanfen op cenanöerman^ Woer*

't 3; 0oet feefï ïjouöen op een0 anber faeï,

^iemant ömehtban een$i anöer^ feer.

^xt De Hoe aengaet / öie^mt^t £»p öen fïeeit.

Hoogd. (£-é lé ö(iu mit anK-r (ciu fcf>a^e^ ircif? ivcrt^cn.

Nederl. $lbontuert öDpuïaften/ieïiabontueremijn

feöaer / fep De ftïeet-mafter / enfneDcc in.

Spaens. Depielagena.largalacorrea. tdejf.

Frans. Dn ciar d'autruy Urge courroye.

Spaens. Pocoosduelen,donXimeno,
Edocadasencuerpoageno. idej}:

Frans. Peu vota dottleur, don Xnneno.^ les ejiocades au corps

d'autruy.

Hoogd. Qf-ö jjliiicins mUm ftviufïttfcbneifccnwicmcmcJT

^é ifl gut ten felj'nut an frembcn txuli lerncn»

Lapis fxpe revoliuus non obducitur mufco.

^t jïeen Die men beel Uerïept / too?töan geen groen öetoajfen.

r\ Nsbuer-man/'/oor jenZ/^jy/fijn wijf Al wedernae een ander ftract;

^^ Die hadden 't loopen in het lijf. En ondertufTchen klaeghden zy
En met verhuyfen wel gepaft, Acn dees', aen geen', en oock aen my
En ftelden noythaer woon-fteé vaft

:

Dar hare neeringh en gewin
Sy fweefden ftaegh, 'k en weet niet hoe

,

Of niet of weynigh brachten in

,

Van d'eenc ftadt nae d'ander toe

,

En dat het menigh ander menfch
Endanoockdickmaelfonder raet, Geluckte nae fijn eygenwenfch;

K Schoon
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Schoon dat hy met foo groeten vlijt

Tsliet uy t en kochte fijnen tijt

,

Jae fchoon hy dickmaelllillefat.

En met gemack maer dranck en at.

lek, nae de klachte was gedaen

,

Sey Floor hier van de reden acn :

Siet ! als de fteen wort om-gerolt.

En dickmaclshier en daergefolt,

Soo V int men noy t dat eenigh kruy t

Hem op de kalen rugge fpruy t

,

Soo dat een (lage water-drop

,

Hem vallend' op fijn blooten kop

,

Dacrin niet feldenmet'ertijt

Een hol , een gat , een open bijt.

Maerleght hem in der aerden vafl:

Dan is 'et dat hy eerft bewaft

,

Dan wort hy tegen 's winters leet

Met groene kruydenover-kleet

:

En daerom kan de koude locht

Door mift , offnee , ofander vocht

.

N iet eten door het dichte groen

,

Gclijck het eertijts plagh te doen.

Siet Floor , dit paft op u bedrijf,

Ditpaft op u onrurtigh \fc;ijf

:

jjDe boom die veeltij ts w'ert vcrplant

, ,En veft geen wortels in het lant -,

,,Maer als hy lange ftaende blijft

,

j.Danis 'et dat fijn hout beklijft.

Griecx. AiQ^)cvXiv^óySifj(§^7ii(pvK(^iimtèi. ideft:

Lat. Mufco lapis volutus haudobducitur.

Planta qux Ikpius transfertur non coalefcit. ^uintil.

Engels. Therollmg ftonenevergatherethmofze.

Hoogd. ^RilKciitcr |tcm w^n nic uipfig.

Ital. Safjoche nonjlafermo, nojifarnxfchio.

Fictra. mojjk nonfa. mufcio.

Turcks. Juuuar lanantaflchajoffunJapifchmas.

Frans. /'/^ rre (ouvcnt mueey ?;e qucjipoint motijfe.

Lat. Arbor qux crebró transfertur, non coalefcit.

Non lapis hirfutus fit per loca plura volutus.

Nederi. 0f

f

I ueröupf^t ftofï Ureï öft>-|lroo.

^aft toafï 0eeti rargö aen «nD?arprnbemeuïcti-

ftam.

55oomfn Die n«n brei Ijerpïant/ 0ctipcn fdben»

<2?fn looperm ^tti^t mt,
S^ïijUmboetörftUjlJcn.

Frans. J^/ ejl couvert quand ilfleut

,

lln^ejlpasfage s'ilfemeut.

Ital. Arborc f^ejfotraftantato

,

Mai defrutti e carieato.

Syrachzp. 3 i.

C^efl^ une rie malheurcufe , c^ue de remuer d^unemAtJon
aautre.

GnCX.UAciyi^oa-wjrii chc ï?J KeiKSüTipov ci^o /Spo-mazv. id eft:

Lat. Nilmagiseftmiferum quam incerta fede vagari.

Nederi. Barrtmenobfremfloot/
<|Bfnïact'erfettft?oot:

Battt men oöer een beer /

jaenlaet'ernoeïjmeer.
<iBieen ouöe fe^oenen toeej toerpen/ eer mennieutoe

öeeft.

Frans. J^/ change depaïsy change defortune.

Lat. Omnismutatiohabetpericulum.

Ital. Chibenjla, nonJimovA.

Far come ilfapagallo , che non Uva mai ilpiede , feprima non ha appiccato ilhecco.

^epajjegap ïofï noptöaren boet / of maeeftt eerfï ben beeft bafl.

JV/f En vindt 'er over-al die licht in alle faken
J-^-*- Verftellcn haer bedrij fjen nieuwe gronden maken,

Die licht haer vorigh ampt gaen leggen uyt 'er hant

,

Eer datfe feker gaen in haren nieuwen ftant

:

MatTj vrienden, ditbeleydtenisuniecteraden,

't Is dwaesheyt afte gaen tot onbekende paden >

Let op den papegaey, die weet een gaeuwen treek

,

Hy flaet geen pooten af, of veft hem metten beek
,

Dit heeft een geeftigh volck voor defen waer genomen ,

En daer is , met 'er tijdt, een fpreucke van gekomen

:

Wel aen dan , wie ghy zijt , verlaet u voordeel niet

,

Tcnzy ghy beter kans , of nutter dingen fiet.

^uimutant f nutant.

Qui



Roerthetburgcrtijckkipm.

Qui duosfequitur Icporcs, neutrum capit

iiï

De Tagtr

firecch:

IBtf tfoef 0af^n)ac0l)t/ t)mt0t*((l^ee{ti)t^0c^n.

WAer ik vernoegt met eenejagt

,

En dat mijii honden fijn vcrdeylt

,

So had ick wilt-bract t*huy s ge- Soo heb ickover al gefeylt

,

bragt i Soo hebick maer een hollemaegh

,

Maer t'wijl ik liep, gclijckeen dwaes, En't isom hict al watickjaegh.

Ka dcfen , en nagenen haes

,

Siet ! die veeldi»gen t'famen doet

,

Ital. r\HlhJciaUvia'uecchiafarlanQva, Kedcrl. CeteiUcnffanttttfuppciienblafcn

/

^^ Spcfe wltt ingnmatofimva. "^at i^ ctïi baet ban rerötc bluafen.

tata. Mitux VAUt lx •vitïUe voyt j ^ut la muViït Ital. Ninjt puo injïimt iin (^fifihian.

fentn. Chidatlefricticcia,

Die neemt gewis een quadcn voet

:

Want groot bcflaoh is groot verdriet.

Die veel omhclft vangt veeltijts niet

;

Waerom foo vee1,fo ras, foo vrocgh ?

Ëen fake wel. en 't is genocgh.

Vn-t 71071 piglia , ir l'/thra lafcia.

Lat. Qui binos Icpores una fedabiturhori »

Is neutrum cnpict. ——

—

Sat cito , _/ifAt btni.

jlheccAiogrAttM.ilporc«eonUfnano,pcr dargli delia. tn/iz.zA/titlcap6.

jlBrt troetelen too?töet bercften Den ftop in-oeflageii.

Het beeldt kanjijn een^ager, die met de eenehmt een -vereken in de neck kraeut , en met d"*dnder hant eenjlaghgeeft.

Want die een vricnt betrout, en niet ais vrientfchap wacht %Slet wat een fiira bedrijf! De flagerftreelt het verckcn

Op dat het fijn bedrogh niet eens en foude mereken :

Hy troetelt (foo het fchijnt) het beeft van defen kant

;

Maer fict een ftale bijl is in fijn ander hant.

Noy t is 'er flimmer ftrceck in al het lant gevonden

Als die met fchijn vangunft van buyten is bcwortdetl ,*

Die wort ter ncêr gevelt eer hy het eens bedacht.

O mijdt u , lieve , mijdt van die geflcpcn gaften

Die ftreclcn
f foo het ilhijnt) en nae de bijlc taftcn

;

,,Gecn nicnfch die lichter valt , en dienien eer bedricght i

,,Als die met loeten fchijn \Vort in den flaep gewieght.

Lat. f Nfïdiatur, qui n^modum Ulanditur.

Ncdcrl. ^i^onigl} inöcn niont / en 't fcljcct-mcil

acn ben ritin.

Fram. £« heaufemUantgijlfaujftti.

Lat. Aliudintitulo,aliudinpixide.

Ital. Pazzoè celui chififid» infinti viji.

Achi ha dutcitori, due lingue ,

tdrifvohi, iitnfipHOcredcrc.

Nedcrl. 'tSijnflimmclwtjtn/
5&ic tan tJo?ni Icthen/tn achter foatjctt.

Ital. Chi tsfn pilt carfzze cht nonJbU ,

O tra'ditot'h.!, è tradir ti vitale.

Non è pin cattiva carne da eonefitri (he ijuilladtll'

huonio.

Chi imiaHzi mifitige >

Dietromitingt.

Chi tifa meglio che mnfiioU

,

iTigannatoti ha, o inganrtartfVUile.

Lat. Qunntoblandior,hwtantavcbcmentiu' mor-
det. Lucil.

Tnnt, Si hpilttlf avfh hm loujl , co ut la dtrtrfit

fasfardihtrt.

Nedcrl. 2Cy bc bo^ be pafijj jjjctcftt / lioercn/

tuatljt u panfen.
Ital. Dio 7Ni guardida quilla gatta , che dinanzimi

licca, e di dietromigraffia.

Frans. Lafonum eji coujlitmiere fineer ettflattant.

Lat. NcmotDtiüs malus eft,quam fubpictatisinfula.

frans. 5J^ mefait plus de hien qu'ihie foiihit

,

Urne trahit-, ou trahir n.t vóudrott.

Tout ce PHi rehift neft pa! or.

Nederl. ?t{toatlJlülChtcri!;J(jCfn ftoilt.

Spaens. Rcniego del .iniigo, qui cubrcconlat alas,

y muerde con el pico. id efl

:

Frans. Je renit l'amy , qu: couvre avec des aijlii , (^
mordavec Ie Icca.

HoogJ. "j^ciTcr cttt fatt»jfff)cnt)cr frcunb/

t)ciin dn lac{)cnl)(v fcmb.
Lat. In.piajluldulcimellcvcnena latent. Ovid.i.

Amor. S.

Ital. hl wia mano ilptmo, nel' altra ilbajlone,

Chi 'e reo, e bmno i tenuto

;

fmjare il mei} « non é crtdHtK

Da una banda egli m'tmge «

DiiU' altra mi pmige.

Belleparole., ér cattivifatti

,

liigaimavo ifavy , e i niatti.

P>0'V.17.6.

'^t liulTcn bcji Ijntcr? fijn Dcbiiegelijtft.

I'ro^Kió.zS.

il^iinm'cr fip fijn ticiimic bjiciibclijch inacrUt / fcid

en gelooft ömi niet ; loaiic fcbfn ijroutuclcu fyn
in fijn l)ertc.

Ovid.l.Jrt.

Tuta frcciiicnfque via cft per amici fillcfe homert ;

Tuta frcquenlquc licet fit via, crinicn habet.

P/,iiit. Bacchid. 3.6.

Muiti more ifto atquc excmplo viVunt, quos cüm
een lens

EfTè anncos, repcriuntur falfi f.ilfiiiioniis

;

LingliJ faitiofij incites opera, fublclla fide.

Idem Mlul. 1.1.

Alter.1 manu fcrt lapidem, panem oflcntat altcri,

f. Str-n. Habct fuum venenum blanda oratio.

K X Acf^aU
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AetgAiA hernefne mute edun. $d eji :

Percunia: obediunt omnia.

<0elt öort 0ctorït

C Iet hoc Me-vrou , gcnaemt het Geit

,

^ Hier alle menfchcn wetten ftcltj

Een yder ftuypt, een yder nijght

,

Een yder fwicht , een yder fwijght

,

Een yder knielt op haer gebiet

,

Als fy macr eens op iemant fiet

:

Het fchijnt fy voert de hooghfl-e macht

,

Jïoo dat een yder op haer wacht.

Sict hier een rouwen ambachts-man

,

Hy roert de leden wat hy kan

,

Hy laet fijn hantgeduerigh gaen

,

En al om wel met haer te ftaen.

Siet dacr een fchipper, jaren lanck

Befloten in een holle planck

,

Die vrecft geen baren van de zee

,

Geen wilde kuft, geen woefte ree

,

En al om dat Me- weerde -vrou
Op hem haer oogen neygen fou.

De krijghs-man gact noch harder aen

,

Want die en vrecft hem niet te gaen

Dacr vier en vlam de lucht bedeckt

,

En duyfent menfchen henen trccktj

Hydreight, hy doet, hy lijdt gcwelt,

EO al maerom het lieve geit.

Maer 't vreemfte dat ick oyt vernam

,

Of immer in mijn finnen quam

,

Isdat fófchand!) eenjonge maeght
De bloem van haren maeghdom waeght,

De bloem van haren maeghdom geeft

Acn die geen recht daer aen en heeft

,

(Een bloem die nimmer wederkeert
Soo hacft die eenmael is ont-eert)

Niet uyt de drift van focte min, ^
Maerom decs gulde koningin >

Ick fie dan dat het lieve geit

Aen al de wcrelt wetten ftelt.

Ncaerl p tMiiiincrreDetihlmfhtbcff.
It.il. <3^,inii0 l'erofarlaila lin^tt.x no7i ba ftrza.

Hoogd. ®c(^i(TctnsJUt<tval):/ fKsifffom'
nm-6"ï>nb»in(cr6.

^im ijcfb rcöf/ fo fcfitvctjjt atU ivclï) (liK.
Ital. Knn trovo ntnicopiufidixte éf caro ,

Chemif(iuv(in\a, com' il mio deyiitro.

Hooghd
. -^^rtr <5c(D T^ ïnc (ofmij.

©c^imdcl) <j((D marf)t cDcf.

Tunis. Mahanatnulisolnus. idejl :

Lat. Smc pecunia nihil fit.

Hoogd. ^è t|Ul((6 nutumlJNtófkb<3<(ö

JU tbuii.

Ital. lal flil rma omm M/orte, che nvn libra di fenno.

Hoogd. 05c(i) im hml Miit Dm tvt'rf.

Frans. Iln'ejl plus d'amis, tjii'en L hur/'e.

Q^ndargen: f'.int. tout fan:.

Iial. // mtt,-tfld\ujento fp'tzza lepor-e diferro.
Litt. l'eciini.i,fiutifcias,an«illaeü:fine(ciS)domina.

Ncfcis quid valcat nummus. Herat. i.Sat. i.

Ital. Dtnarifamitlagutrra.

Lat. Pc«unia nervusbctli.

Cicer. ylcf. ^. in Verrem:
Nihil tam fanftum quod non violari , nihil tam mu-

nitum quod non expugnari pecunia poflit.

Propért. lEl.ii.
Aurum omnes vifta jam pictate colunt.

Auropulfi fidcs.-aurovcnaliajura.

Aurum Icx fequitur: mox fine lege pudor.
loh. Secundus :

ITarc eft illa cui famulatur maximus orbis ,

Diva potcnsrerum,domitrixque Pecunia fati,

TclKiiis m.-ignje PJutiquc faccrrima prolet

,

Cujiij adorati petiemnt fcpè Tyranni
Fadcra, fepc fuas fpcs damnavérc repulfi.

Ronfaid Tom. 8. pa?,. 25-7.

/.( Lo}! courfier au ccmbat diligent
Sj-aif .ju.mdfon maijire efl biengarny dargent :

^vewe,foiti, f^ telautrefturrage
N/ lu) deffaut : alors d' unjrrandcoiiragt

Prejle Ie dos iftti malflrt, &joyeux
Par les comb.its Ie rendviUorieux ••

§luandejlde m>y,ficeft aloy nefontti

Dcdans jnonfac, mon Euteifefrifoime >

Je deviens froid, compoferje nepeux

:

Maïs quandj'en ay ^jefay cequeje veux.

Jodclfc.

Legainfait toutjegain emfortt

Les rempars d'une'villeforte

:

Legainfait courir lts marchanS
Au peril e^ danger des champs ,

jiu pen1 des tients ér lempejles

,

S^i leur tombentfur les teftes

:

Legain fait coqus les naris

,

Legain eft Ie dieu de Paris

:

Cef} Ie dieu des invintiins j

£j lafindtsintentitnt.

Ogni
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pad^öcnöam totöcm te trcfftm.

TI7' lid 'er iemant fèker wefeii
^^ Hoe het in de werelt gaet ?

Siet ! die fal het konnen lefen

In het beeldt dat voor hem ftaet :

Let eens hoe 't de hanen maken
Die hier fchraven in het kaf,

Yder doet fijn eygen faken

,

Niemant wijft het koren af,

Yder fietmen tot hem trecken

Wat hem voor komt op de ftraec

,

Alle pooten , alle becken

,

Staen gekromt iiaer eygen baet.

Hanen van gelijcke grepen

Vint men onderjonck en oudt j

Yder foeckt maer in te flepen

;

Vrienden , fiet wie ghy betrout.

"C* En Kemngvan EngeUnt ,Jïjndeter mdeltijdtten huyfe
•*—

^ van een yanjijne dtenaers , en het felve huy's groot en

yoir^ckdorns bevindende ^ daer de meejier va.nganjch kley-

ne gelegentheyt Tf^J ge-\veefl eer hy tot fijn ampt Ti^as geko-

men y feilde by al/e middelen -van h'.m iveten hoe hy in foo kor-

ten tijdt foo -veel middelen hadde tefa.mengebracht , hem
belovende dathemntetquaetsenfoude-fcedervdren, tnge-

valle hy htm de rechte -ivaerheytfeyde : de vrietit dusgeferjl

Tpefinde yfeyde eyndclijck , dat hy alttjt een man Ti>as geiveefi

vangroote ylijt en neerfiigheydt , dat hy (laegh vroegh op

haddegejlaen , en alt ij
tfijne eygenfiaken eerfi haddegedaen^

en dacr nae de dingen des Kontncx.

De Koningh antH'oorde, d^it hy het tegendeel haddehehoo-

ren gedaen te hebben : dat is , eerfi des Konmcx , en daer na

fijn eygenfaken. Hy yerklaerde dat hyfijne Majefieyt geen

nadeel en yerfiont gedaen te hebben , dat hy den tijdt , dien

andere befieden tn '/ (lapen , totfijn eygen faken haddege-

hruyckt, enfulcks gedaen hebbende dat hy dan nochlvelfoo

yrecgh Ivasgekomen tet defakenfijns ampts , als andere.

die met lange tefi^pen haer gemack hadden genomen.

Lat. Proximus fum egomet mihi. Terent. And. 4. 1

.

Nederi. JBie B?en0öt 'frtoatnr toffgn öuct-man^

Öup0 al0 fijn cp0m ïjup^ ï'.Jant \

<^\t^^ toiï be botfr op fgn hourft IjfÏJöfn.

<ï5ïcftljoo?ï)fmfeIöfn/ cn<aoötboo?on0 alïai.

Frans. Chacun tire l'au kfon moulin.

chacun efludiepour foy.

chacun ttre a fonfrofit.

Lat. Quifque fus cafx.

Frans. A la court du Roy

chacun pour foy,

Hoogd. ^t tctirf t einfcbcr ni fcmcti fact

Ital. Ognt gnllo grilla hfe.

Ognum tira PacquA al fuo mulino.
*

Tutti vogano aHagaliota. ideft;

Tirana k fe.

Ogniuno cacctA con la rete al fuo fratetlo.

K 5 Amif
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i^müfont comme Itmelon ,

De dixfottventpai un eji bon.

<B>dgclN menfimitidttiftimdom/

^00mottmm ooth mett^^tenDmDoen.

f^ Elijck men handelt denmeloen

,

Eer datm 'er eenemede draeght.

^^ Soo moet men oock de vrienden doen j Niet dat foo naeugewogen dient

Want noyt en koopt men defe vrucht Als keur te maken van een vrient

;

Of in der hacft , ofmet 'er vlucht

:

Want die hier kieft, en niet en proeft

,

Maer dit is hier een vafte les

,

Die ftaet niet felden ganfch bedroeft

,

Men proeft 'er dickmael vijfoffes, Omdathydickmaelnietcnvint

Jae fomtijts wel een ganfchen hoop Dacrom men rechte vrienden mint.

Eer dat men eens is in den koop

,

Ghy , daerom kieft u geenen vrient

,

Eer dat 'er eene wel behaeght

,

Of proeft voor eerft of hy u dient.

Nederl. T> («JpjOCftuUjlftlt/

^23fp2ocftuftDfert/

^at i^ ugxoQttfdiattm\nmt
Frans. Les Amysfont comme Ie melon ,

l//auf ejfayerplufieurs ,pour rancontrerunhon.

Syrachg/. z.

Le compagnon ouVamtquife tournek inimitié , nejl ilpas

une trtjtejfe qui demeurejufques kU mort ?

Syrachp. 2 1.

Ejprouye tes amüfelon tonfouvoir.

Syrach 6. j.

Si tu acquiers un ami , acquiers le en l'ejprouvant , (^ nete

fiepoint en luy legeremcnt.

Afenandcr

:

Kp^VJi (p.A^5 o xix^pói , üi -^pva-ov To' TT'jp. idcft.'

Aurum probaturigne,amicus tempore.

^t



Roert het Burgerlijck leipen.

mÖont öiemm renöeen ontneemt en ftcnt geen Jj?ienÖen.

iij

A L is de hontaenubekent,
•^"^ En langen tijt aen u gewent

,

Alfchijnt hy mack en wonder foet,

Soo dat hy u geftadigh groet

,

En fachtjens met fijn fteertjenflact

Soo dickwils als hy voor u ftaet

:

Noch is 'et al geen fcker werck

,

Noch is 'et al geen vaft gcmerck

Van dat het beeft u liefde draeght

;

Maer als het eens een fchenckel

knaeght

,

En datghy naer het hachtjen taft

,

Let dan eens hoe de rekel baft

,

Let dan hoc dat hy van hem bijt j

Vermits hyvan u fchade lijdt.

Al toont u iemant fchoon gelaet

,

En geeft u veel al foeten praet

,

Ghy, beelt u efter geenfins in

Sijn vafte gunft ofilacge min

,

En acht hem oock geen waren

vrient,

Want 't is noch by hem niet verdient:

Maer Iet eens op een ander tijdt

Wanneer hy door u fchade lijdt

,

Let dan eens in het ongeval

Hoe dat hy iich gebeeren fal

,

Miflchien fal danfijn blijdefchijn

Vry anders in het wefenzijn >

Want , vrienden , als men vrienden

hoeft

,

Dan is'et dat men vrienden proeft.

Nederl. T^ 't öepïen öfln'tetf fïaet öe i)?ientfcöap
A

füï.

g^fïjabe fdjept bjientfröap.

't3l0 quaet een [jont een öeen t'ontnemen.

|^eeffoolan0ï|!eïigeef.

^>en ftent geen lieöen/ ban aI0 met erfmet öenrt.

Ital. A btfogmfi conofcon git Amtct.

Frans. Au befoing voit on Pamy.

N ederl. ^en b?ient Die ftentmen in ber noot/

<^en roeïien ftentmen nae be boot.
Lat. Scihcet iit fulvum fpeftatur in ignibus aurum

,

Tempore fic duro eft infpicienda fides.Ow^. i . Trijl.^,

Amicus certus in re incerta cernitur. P. Syrw.

Res fua cuique adhxret, nee fine fenfuavcUipoteft.

,^uanto piu Cuccello è vecchio, tanto piii mal 'volontieri lafcta. la ptuma.

iBat fcDÜmen 0eït of0oet ban onbe ïien öegeeren ?

^e bo0eï i^ ÖP o«t / gp toil niet upt be üeeren.

T Ck fagh een onfe mey t een Portfen vogel plucken

,

- En'tvielhaer fwaer genoegh de pluymen uytte ruc-

ken,

Hoe ftaet doch(feyd'ickhaer)de veer foobijfter vaft?

Syfprack, tot mijn bericht, het is een ouden gaft

:

Siet, als de vogel komt tot aen haer Icfte dagen

,

Dan ftaen de pluymen diep, en vafter alfle plagen

;

Soo dat 'et menighmael een haeftigh menfch gebeurt

Dat hy de ganfche borft, met plucken , open icheurt.

Wel,dacht ik, dit verhael dat moet my verder ftrecken

,

lek moet uyt dit bedrij feen goet bedencken trecken

,

My dunckt dat dit geval een lefTe geven kan

Ofvoor een gierigh wijf, ofvooreen karighman.

De menfchen over al, hoe datfe langer leven

Hoe datfe taeycr zijn, en minder willen geven :

J ae fchoon dat iemant komt tot aen het duyfter graf

,

Noch kleeft hy aen het goet , en wild 'er qualick af

Wel , Ouders , hoort een woort : wanneer u kinders

trouwen

,

Het deel dat hun betaemt en dient niet wcder-houwen

:

Enfooghydatbeftaet, het is een quaet befluyt}

Dus geeft, ey lieve geeft, ter eeren van de bruy t.

K 4. Hec



ii6 Roert ha burgt rlijck k')>cr.

Het over-toUigh goet en kan u gcenfins baren

,

Ghy moet 'er al-te-mael in korte Honden laten -,

Jck feggedaerom noch, ickfegge, vrienden, geeft,

Terwijlen datje meught, terwij len datje leeft.

Nederl. T\T 3|fmaiiDt fn ontWccöt Dfm 0fmt/ffr

ÖPflopcnaart.
¥rans. Perfopitie nejc veut delpot{ilh'r,devant cfue fi: couchcr.

Lat. Plus viatici quaTunt homines , quando minus vix

reltat.

Frans. £u.tnd tou^ pechez, font yteux , l'avarice ejl en-

corejcune.

Toutfe diminue en viellejfey

I'ors ayarice & ftgejfe.

Aliter:

Ital. Jpiuma kpiumafibeU t'oca.

AgocciA kgotctaji cava Upietra.

Apsjfo apajfojiya lontauo.

Agotla. agotta ilmarji/ècherehbe.

Maer wat tot dcfcn plicht by velen wort gefproken

,

Dat is hem , die het fcydt ,om niet het hooft gebroken

,

Men hoort 'et fonder fmack,mé leeft 'et met verdriet.

Wantal datjaren heeft wiluytde veeren niet.

Nederl. j^ft fncftfïe öfctticn^ plucfttmm brümcfe
ftafl.

PolTct etiam adagium dici in fenes nimis affixos terra::

funt enim quidam qui quo magis fenefcunt, eo minus
condirioni humanx (efubmittunt.

Ad omnia alia actate fapimus re£tius

:

Solum unum hocvitmmaifertfcneftushominibus,

Attentiores fumus ad rem omnes, quam fateft. Te-

rent. Adelph. f .3.

MihipUcet htc illud Augufliyn : Is folus, inquit ille , nil ca-

rum amitt it , cui omnia cara funt in eo qui non amitti-

tur. Et tllud ejufdem : Major eft peregrinantium ti-

mor, minor propinquantium , nullus pervenientium»

D'eauendormie Ne te fie. '

Het beeldt kan zij?i een man ^Jlaenie aen d'eene zijde van een "Svater , Ivenckende eenen anderen , aen de andere

z,ijdej}aende , om o ver te komen ; doch dtegeroepen ^rfrt fulcx T^eygerende .^Jpreeckt aldtts

:

f~'^ Hy roept my,goede vrientjCn hiet my over-komen,
^^ Maer 't heeft ( nae dat my dunckt) al redenom te

fchromen;

'k En fie hiergeenen gront : en daer men niet en fiet

,

En kent de wijde man de rechte bane niet;

Tck mochte met 'et been of in de modder llncken

,

Dies fou ikjtegcn dank, het gront-fop moeten drincken

:

lek mochte blijven ftaen te midden in den floot

,

lek mochte bijven ftacn te midden in den noot.

Spaens. 'p^ I efpero, ni creo

,

-'-^ Fine lo que vco.

Lat. Ab inquieto fxpe limulatur quies. Sen. Oedip.

Hoogd. 'ïö^ié bic imgcrt fchcn / ktriegt t»(<ö fier fie nic^f.

Nederl. ^Uipmfnbf ffU0fn ctm >m\öawn ö?af.

^tiïïf tuatcr^ \y\s\stw birpe gconDfn.
Frans. Z>'«« homme qui ne parle , Q' chienquinabbaye,

gardetoy.

Nederl. <6ftl mfiifrf)Wmi cn rp?cccftt / ffti öont bie

nirtenbafl/

5^acr Dient tot aUer njDttcn naeufïcnopoc-

paft.

Lat. Tinea damnum facit, Scfonitum non facit.

Nederl. ^tecfhtuiu0ecnoat/ offict'crömr.

Hoogd. (Sf illc ivalTor \.\\\ ^crn ttcfiF.

spaens. Da vamas hondoclario, haremenorruydo.

Frans. Ou lefieuve ejlpbtsprofond , tlfait moms de britit.

Nederl. Bolïfbatfn bommen njct.

Lat. DemiflüsanimOj ac tacitos vitare memento

:

lek foude(nae my dunckt) hier wel een ftock behoeven,

Daer mocht ick (eerickgingh) degronden mede proe-

ven >

Dan nademael ick hier de gronden nieten ken

,

Soo dunckt my beter zijn te bijven daer ick ben.

Ick heb wel eer verftaen dat in de ftille beken

Of flick , of driftigh fant , of fachte moeren fteken

;

Doch hoe het wefcn mach, het ftuck is niette klaer

.

En daerom fegh ick noch, ftil water heeft gevaer.

Qua flumen placidum eft,forfan latet altius unda.c<f/<».

Ital. Dall' acque quiete btfognaguardarfi.

Non tl metter^ tn dito

Annellotroppoflretto.

Chi non vedeilfondo, nonpafft l'ac^ua.

Frans. Herbe cogntte

Soit bten yenue.

Spaens. De perfona callada

Arriedra tu morada.

Frans. !>'«« qui ne dn mot efloigne ta demeure.

Spaens. De quien pone los ojos en el fuelo , no fies tu

dincro.

Frans. A celuy qui regarde en terre, nefie ton argent.

Spaens. Bel acqua manfa te guarda^ (jr la rez,iapref}ofe

^paffa.

Frans . T>e l\tupatfthlegarde toy, que la rotdep/ijfe bie» tofl.

Magis metuendi taciturni & lenes, quam feroces&

clamatorcs. Richt. Axiom. Vee. 267.

Regels
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Regels voor de Huys-houdinge
I N

Spreucken , Spreeck-woorden , en Gedichten.

Rakende de onderlingeplichten tuffchen man en yeijf.

N:llmaritoprudentia.

Kelk moglie patievtia.

Wijsheytin mans. gedulc in vrouwen

,

Dat kan hcc huy s in ruften houwen.

Lafemme ne don portcr tcjle en nuriage.

Vrou , zij c ghy fchamel, ofce rijck

,

En brengt geen hooft ten houweiijck.

Bien p^rUr futt bonnefemme.
Laet dit een korfel man onthouwen

;

Vanweltefpreken, goede vrouwen.
UxoremnatSusbrevemjiiicurvate,

,

Arabtcum (ft adagium apud Erpeniutn : figivfi-

cat autemvafimultebri, ut infirmiori , honorem

trihuendum: vel, brevts plerumqueftipcrhtu effe,

necfacUe marito cedere, juxta iUud :

Raröbreveshumilisvidi,rufofquefideles:

Albos audaces miror, longos fapientes.

Een out woort kan ons dit bctuygen

,

Voor kortevrouwen moetmen buygen.

Per e & donne fenzA rumori ,

Sonojlimattglt tneglwri.

Vrouwen en peeren die niet en kraken

,

Diehoudmenalder-beftte fmaken.

Graffe poule-, maigre cocq.

Een vette hin , en mag'ren haen

,

Dat wort geoordeelt wel te ftaen.

Uartdo noveas ,

hiuoerciegofeas.

Alwaer de fpin-rock dwinght het fweert

,

Daer ftaet het qualick met den weert.

Feminarum virtu^, viri reveremia.

Manseere, vrouwen deught.

Tumée &femmefans raifin

Chaffcnt l'homme de la maifon.

Een dack dat leekt, en quade wijven

,

Die konnen goede mans verdrijven.

Torces tefles de velours, peu de damoifelles.

Umaisfemme nefait pardonner injure, nyre-

compenfer un btenfitü. M. Aurel.

Femme& melon, apeine les cegnoit- on.

Si maritm vincatur & uxor domttietur,pax per-

ver/u ejl;jin uxor marito dominantifubfe-

quatur,pitx reila efl. Auguftin

.

Ajfezgatgne, quiputainperd.

Hy wint veel dieecn hoerverlieft,

En dan een eerbaer wij fverkieft.

C/;< ha nnpiètn bordello , ha l'altro nellhofpi-

tale.

Hebj' in 't bordeel den eenen voet

,

Weet dat de tweed' in 't gaft-huys moet.

Ie jeu , lafemme, é'le vinfriant ,

Font l'hommepauvre totit en riant.

Cum viuline , prsfentibm extraneis , nee blan-

dttiis agcndum, nee jurgandum.

En ftraftofftreeltu vrouwe niet,

En fiet nier.mans ; weeft blin t, ghy vrouwen; ^^^^ '^ iemant hoort, of iemant fict,

Datfal hcc tiuys in ruften houwen.
Op quade woorden , goede reden

,

Stelt menigh korfel hooft te vreden.

lafemme auprofir, l'homme a l'honneur.

De heer vo or d'eer

,

De vrou voor den bou.

Bonnevie,

Vere & "tere oubite.

Indien de man is heus en foet

,

Het wij fvergeet haereygen bloet.

A molint, e aüa (pofa ,

Stmpre mama qualche cofa.

Eenjonge vrou , een meulen-rat

,

Daer aeu gebreeckt gemeenlick wat.

Vtt homme vietl qui fe marie

,

Vrendccnge de fa bonne vie.

Wie trout ontrent fijn oude jaren, "*
Die laet fijn goede djgeu varen.

Les douceurs & aigreurs du mariage

Tefaut cacher , fi tu esfage.

Het foet en 't fuer van 't echte bedt

,

Dat dient in ftilte wech gefet.

Aut amat, autodtt muiter ; nihil efl tertium.

P.Syrus.

Een wijfdraeght liefd', ofgrooten haet

;

Want felden houtfe middel-raaet.

't Nachtegaeltj en op de peul

Dat vermach te bijfter veul.'

Geen wagen oy t foo facht en reet

,

Die fomtijts niet een ftootjenleet. ,

Waer rijft 'er oit foo fchoonendagh.
Ofdaer komt wel een donder-flagh ?

Mai/ireabfènt, mutfonmorte.

Daerdemeefteruytis is'chuysdoot.

Debedt-gordijn
Dient dicht te zijn.

Al wat in 't bedde wort gefproken

,

Dient met de lakens toe-geloken.

Quandunefemme blafmefon marj , eUe deman-

de la danfe de fon voifin.

Als 't wijf fpreeckt qualick van den man

.

Dan fpreecktm 'er niet ten beften van.

La plus belle piece de mefnage efl une bonne

femme.
Het befte ftuck van 't huys-bedrijf

,

Dat is een goet, en hantfaem wijf.

Het ooge vanden heer dat maeckt de Al wat men fpaert is eerft gewonnen;
pcerden vet

,

Het befte webb' wort c'huys gefponnen
Het ooge van de vrou dat maeckt de ka- Met wel te winnen, en wel te fparen

Als de man wel wint

,

't Wijfdan wel fpint.

Geen wijf foo fel , of fy heeft deernis met
haer boter.

^è feilt (ofc kMiiKit tic «uflTcu fcgcn.

Dit heb ick dickwils hooren feggen

,

't Zijn quade binnen die buyten leggen-

1/ nefefaut jamais deJpoutUer ,

Avant que je toucher.

Onthoutdit, weerde vricnt, het Is 'een wij*

fen raet

;

Ontkleet u nimmermeer eer dat ghy flapen

gaet.

ï|et fp^tech-tooojt toil fcrjoen / Dat men niet al

fnn niibDclcn ani Uinöercn of bjienbcnmoct tioet-

jctten/ ccr men honit te fïerbcn.

Eenneerftigehant,
Geenfnoeperstant,

Eenfchaerfemont
Is'thuysgefont.

Befetcefparigheyt

Enisgeenkarigheyt.

KuUus quiflus tantusefl, quamparcere il'

lud quod habes.

Gelooft 'et vrienden, fonder fparen

Kan iemant winnen , niet vergaren.

Grain a grain

Amaffe lafourmjfonpain.

Doet by een kleyntje dickmael wat

,

Soo wort 'et noch een groote fchat.

D/« proximiis efi,qatcunque eget pauciffimis»

Hy zy dan fchamel , ofte rijck

,

Wie weynigh hoeft, is God gelijck.

Lojparagno

E ilprimoguadagno.

Spillen is een quae gewente ,

Sparen is een wifte rente.

Semper caretfaftidiofrugalitas.

Karighey t is huys-verdriet >

Sparigheyt en wallight niet.

Qut bten gaigne& bien ejpargne , devient toft

riche.

mers net.

X4 femme efl lefavon de rhomme.
Geen beter loogh
Als 't vrouwen oogh.

Vere iefamiliefoit par tout

Dernier couché, premier debout.

Ghy huy s-weert , hier op dient gelet

,

Eerft op te zijn , en laetft te bedt.

L'homme fin

Se leve matin.

hera haud efl hera , quamfamuk èfomnU ex-

citant. Plaut.

Lafemme k la maifon, & la jambe rompue.

Quade beenen, goede wijven,
Dienen welinhuyste blijven.

Een wijfdraeght meer uy t met een lepel

,

Als een man in-brenght met een fchepel.

Donna oüofa.

üonpuo effir virtuofa.

Le marteau de la porte s\nromüe , quand Een ongefchickt , en vuyl bedrijf.

Ie maiflre efl mort

Daer de meefter doot is, verroeft de klopper.

Lafemme doit demeurer enfa foUte , autrement

eHe deviendra enragee.

Wanneer een wijf begint te dwafen,
Verdraeghtf', ofanders moetfe rafen.

In quellacafi 'epocapace,

Ove la gallina canta, e'lgaUo tace,

't Is in het huy s geheel verdraey t

,

Daer'thaentjefwijght,en'thintjekraeyt.

Cefle maijen efl mul tn train > eü la qumomlle Scurrafaciliuf divis eradet
, quam pater-fami

(ommandcl'efpée. Ii4f.

Maeckt van een fchoon, een lelick wijf.

Femtne veut en toutefatfon

Fjlre maiftreffe enfa maifon.

Al heeft de mey t een fchooncn fchijn

,

Het wijf dat wilde vrouwe zijn.

Dame que moulc fe mtre , peufile.

Kent hier uyt aller vrouwen finnen

,

Wieveel-tijts fpiegelen, felden fpinnen.

Quifemelejlfiurra , nunquampet boniupater-

familias.

Soo kan men machtigh goet vergaren.
Met veel houdtmcn huys.

Met weynigh komt men toe.

Goza tu de poco ,

Mienetoi btifca mas el loco.

Terwijl een dwaes fijn herfTens quelt

Om grooter goet , en meerder geit

}

Soo leeft een wijfer vergenoeght

Met dat hem God heeft toe-gevoeght.

Een buyghfaem hert dat kan hem voegen ,

En wijsheyt laet haer haeft vernoegen.

Vn bon charton tourne enpetitiieu.

Ick hou dien voer-man voor geleert

,

Die wel op enge wegen keert.

Sapientis fucilu vióliu-

Ce que fiifftt, jamais nefut peu.

Veel klaeght 'er als het noch te vroegh is j

Noyt is 'er weynigh daer genocgh is.

Provifionfaicte enfaifon ,

Et dependuépar raifon ,

Fait du bien a la maifon.

Sijnampttedoen metftage vlijt.

En voor-ractop den rechten tijt

,

Dat maeckt een eerlick huys verblijt.

Een gchaelde kruyck
En vult geen buyck.

Die fijn meel ter deegh laet ouwen

,

En fijn broor kan laten kouwen

,

En Gjn bier in tijts doet brouwen

,

"c Baet hem 's jaers een monttc houwen.

Ainj , fi tu es mefnager

,

De iTtis (hofes ttdtifgardcr

,

m



Ili Rakende de onderlingeplichten tuJjclKn tnan en 'ïi^ijf.

Di' vin nouveau, & de pdin chtnd.

Is lies bots verds; cut cel* ne vant.

Groen hout, heet brooc, en nieuwe wijn

,

En kan voor 't huys niec dienftigh 2.ijn.

Met enckelc veertjens pluckcmcn de

yinckkiel.
Dck«el
Koft veel.

Chi hj pdt'tenz.4 , hi tordi gr^Jfi u un qHitrhio.

Wanneer de cijcgcefc nieu gewas

,

Weeft dan in 't koopcn niet te ras

:

Maer toeft een weynigh,2ydy wijs;

Want 't fcheeJt te byftcr in den prijs.

lnfo^e efleint Iefeu de la cuijine.

Fluweel en fijd' i* lellaem kruyt

,

Het bluft het vierder kcickcn uyt,

(^ot brrtlant ban öc acrbioijcpt ban öcrcfti?fiir--

Sc lö te letten ' Dat fijöc in "t imcr ijetoojpcn met cii

riarlitcbjnnörn: macr Ijccl eer l)ct toiitr al^iii'ttc

olufTcbc'i pf Doof tciudlu'ii.

Le coufl

Empefthclegoujl.

Leuy, en locker, en veel te meugen

,

Zijn drie dingen die niet en deugen.

In'thaltleeghvat
Gcltfparen wat;

Maer voor lege vaten

Kan 't fparen niet baten.

'tlstclaetgefpacrt, als de boter op den bo-

dem is.

yhi captt pauper d'tvittm imitari ,
perit.

P.Syrus.

Een groote fchoeu, een kleyne voet

,

En dede noyt fijn meefter goet.

A proud heart in a begger , is as a f reat fire

in afmal cottage, witswarmet notthehous,

butburnet.
Wie klcyn is, en doet als de groote

,

Stelt dien van nu aen by de blote.

A proud heart in a beggers purfc wil noc

agrec.

Graadn4ve vuolgrand acqua,

Groote fchepen , groote zee,

Groote wey voor machtigh vee.

Fatite de chuppon ,

Yam& oignon-

Hebjegecn kapoen

.

Moes, kruyt, en groen

,

DatkanjevoCn.

/ pettttfonrahie hit- on afon aife.

Een kleyn forneis, al is het kout

,

Dat hoeft alleen macr weynigh hout.

A picciotforno poto Itgna kajla.

la cucina piccelafa la cafa grande.

De kleyne kcuckcnj, en enge fchouwen

,

Die zijn 't die ruyme kamers bouwen.

Us petttes tuiftnts font des grandes mai-

fins.

Een platte beun, een hoogh gemoet

,

En dede noyt fijn mceilcr goet.

Teer
|

Reek
Na neer. | Nac deck.

Wilt naer het laken.

Ukleeren maken.

Qui ne peut avoir de U (hair , fe contentt du

fotagi.

Tol efi (jHi plv.s depend

Que fa rentenhd.

9licf)(ö moM nou') ia- tafdjcn.

Qut tout mange def:iy ,

Le lendcmaïn rongefon pain noir.

Mteixbongardiur,

Que bon aniapur.

AI wat dier is , dient niet gelaten

,

Al wat goc koop is, niet gekocht.

Oock diere koop kan dickmacl baten

;

Somtijts dient goede koop gelaten.

Ouod tiou opus efi , affc carum efl.

Weet dat niet alle dingh in huys en dient gc-

brocht;

Al wat men niet en hoeft, is altijt dicrge-

kocht.

Tater familiai vendaxfit, non enuix. Cato.

Xön efe cupidum , pecunia efi
.-

Ne» ejft enuitm , rtcTigal eft.

Indien ghy niet te veel en wint

,

Soo weeft totkoopen iMetgclint.

Met Ijken is'tlaken

Belt ft:hoon te maken

;

Maermet'erhant
K rijght fijd' haer ftant.

Die een ambacht heeft gcleert.

Krijght de koft waerhy verkeert.

Defcavoir,

Vient .ivoir.

Het weten
Doet eten.

Een ambacht heeft een gulden bodem.
Pour vieil ijuefóit le bateau ,

U paffe encore tmefois l'cau. •

Geen fchip ft)o oudt , fcy ft-hippers mcysje

,

Ofdoet noch fomtijts wel een rcy sje.

Verftelt noch eens u kinder-iueren ,

Sy ftiUcn noch een jacrtjc dueren.

Si qiiieresfr polido

,

Trae agiiia y ht!o.

Si tu veux efire net &poli »

Ptrtes un efgutüe (s dn fil.

Ghy. die wilt wefen hupsen net,

Dracght ftaegh u nael: en garen met.

hletti la robba in un caiitone

,

Vien tempo < //f/r ba ftagione.

Leght ft)mers den winter-rock in de kas

,

Soo komcf u weder eens te pas.

lesbiens ne font pas bten , que quand ils ent

un bon maifi<e.

Vrient, hebje machtigh goet , ft)0 macckt 'et

met'ereer;
Want goet en is geen goet, als by ccn goe-

den heer.

La voix efi plus plaifante a monter qu'ade^

fcendre.

Qnt s^jcqti'te, s'enricbit.

My dunckt hy is in goeden ftaet

,

Die Tonder Ichulc te bedde gact.

Deleeuwertk liiigtvrolik,omdatfeopMey-

daghgeen huys-hueretcbctalcnhceft.

Maifon accoiiijplte i

En lautrc vie.

14 porta dt dietro,é queUa cheguafta la cafa.

Een achter-deur aen eenigh huys

,

Die is gelijck een leckc fluys :

Ghy, vrient, die hebt een achter-deur

,

Gaet hangt 'er vryfmitsdochterveur.

Quipenfeftn chevalpar procureur, efidignt

d'aüer a pied en perfonnt.

Die fijn peert dooreen ander voedt.

Mocht in perft)on wel gaen te voet.

Bons compagnonsfont mauraU wefhagers.

Goede gefellen fijn quadehuys-houdcri.

Ledighcyt is hongeri moeder.

En van dieftc volle broeder.

Een ploegh die werckt, blinckt

:

Maer ftille water finckt.

Ruftmaecktroeft.

Niet doen , leert quaet doen.

Cacete ypefguete

,

Muca horos buon cafett. id eft :

Que le cacador y elpifiador nuncaes buonea-

fera.

le chajpur , & It peftheur ne font Jamais

bonne maifon.

Viftchcn enjagen,

Sijn vrouwen plagen.

Uieuxmeftier,

Quefprevter.

Beter een fchaep, als een aep

,

Ecnbalck,alseenvalck.

Caflitas pcrtclitatur in delttiii

,

Jlumilitasindivitiis

,

Religio in ceremoniis

,

Verttas in multiloquto ,

Charitaf in hocfeculo,

<iEp0en ïjwp0»

Vaerjeover een floot,

G hy laet 'er ccn broot

:

Vaerje over een veer,
Ghylact'crnochmccr.

A chacun oifiau

Son nid efi beau.

Geen beter gcmaclc
Alseygendack.

Ooft, Weft,
t'Huysbeft.

Tefiudo intra tegumenfuum tutaeft.

Blijft binnen u fchclpen

,

Dat falu helpen.

chi mutapae/e , muta ventura.

Vietra moffa , non fa muf o.

Weeft in 't verhuyfen niet te los

,

Een fteen die rolt, en gaert geen mos.

Heritage, que ton maiflrete voje.

Ver van fijn goet. na by fijn fchade

:

Want hoe men haeft, men komt te fpade,

ï.n cabecaloci

'Son dure roca.

Wie verre biert, die fpilt veel tonnen

,

En 'tcnde 's jaers niet veel gewonnen.
Geen beter mis komt op het lant

,

Als 's meefters oogh, en 's hecren hant-

Als de kat van huys is, dan hebben derauy-

feii haren vollen loop.

Een looper en bedijt niet.

Veelverhuyfen koft veel bed-ftroo.

Domus propria,domtu optima.

Cbczfoj/

chacun eft roj/.

A ogni ucello

Suo nido è beUo.

Elck vogel prijft fijn eygen ncft j

En die is hem doch alder-beft.

Noyt vryheyt was foo dier gekocht

,

Of fy en heeft meer uyt-gebrocht.

Ne fois abfent k ton blémeuldre ,

Ou tu perdras plus que lepoudre.

Eygen heert

Is gout weert;

Ifl~e kout

,

S''is bout.

Qui a une bouche ,nedita autre qu^ilfeuJU,

Soo ghy u papjcn blafen kont >

En roept daer toe geen vreemden monC
En wacht niet van u naefte bloet

Al wat ghy fellifs niet en doet.

A chi tocca , leva.

Die de koe fijn is, grijptfe by den fteert.

Hulnafoucj

De bien d'autruy.

Let op u eygen faken , heer

;

Men hinckt niet van eens anders feer-

Qui nefait par foj

,

j^'entendpatlaloy.

Cafa mid , cafa mia

,

Verpicctnachetufidy

Tumipariunabadia.

Vluifcait lefol enfa maifon ,
que It fage en ttU

iTautru]/.

Etn dwaes is in fijn huys foo vroet

,

Als oyt een wijs man elders doet.

De papegay weet defen treek

,

Sy loft geen voet, of veft den beek-

Chi éa coperto, quandopiovc ,

EbenmaltOyfefimuove.

Geen bode was 'er oyt foo goet

Gelijck de meefter fellifs doet.

Vn chacun abitn

Afaire dufien.

Non cercat quelche non ti toeca.

Chifa ifattifuoi, non simbratta le mant.

Die maer aen eygen ftaet fijn hant

,

't Is wonder foo hyfichverbrant.

Al hebje fchoon verflete fchoen

,

En wiltfe nimmervan u doen

;

Maer h outfe tot ghy beter fiet

,

Ofanders, vrient, u nacckt verdriet.

Of meerder goet.

Ofminder moet.

Sacyt met handen
Niet met manden,

Aflay



TVinfle en Verlies,

Aflay rumorij e poca lana.

iip

Brd Qtfc^^tmbi^ I txi luttel \mt
TT Ier fcheert 'er een het fchaep , een ander fcheert het
-^ -'- verckcnj

Ey laet ons, met gemack, hier op een weynigh mereken

:

My dunckt rnaer ick het vat) dat hier watomme-gaet,
Daer op in aller ernft by ons te letten ftaet.

De man, die aen het fwijnfijn voordeel meynt te vinden,

Dietgaet hem,fooghy fiet, veel moeyten onder-windenj
Hy denckt fgelijck het fchijnt ) dit is het vetfte beeft.

Hier is het dickfte fpeck, hier is de reufel meeft.

Maer dit onftuymigh dier is qualickom beftieren

,

Het vult de gantfche lucht met vreefelick te tieren

,

Het fchopt,en flaet,en woeltjen worftek met dé man;

Soo dathy van het werck geen meefter worden kan

:

Nu,op dit luyd' gefchreeu, foo werteen yder gacnde

,

Eenyder loopt 'er toe, een yder blijft 'er ftaende,

Enfiet den handel aen : en, foo die voordeel gaf,

Gewis men fagh de man het ganfche voordeel afj

Maer nufijnganfchbedrijf ismoeyte, fonder baten,

Soo wort 'et al- te-mael voor hem alleen gelaten

:

In plaetfe van gewin, foo wert de man befpot j

Dat IS voor defcn tijdt fijn ongeluckigh lot.

En fiet 1 naer dit gewoel jnaer dit verdricnchfcheeren,

Soo krijgt de goede vrient noch wol,noch fachte veeren;

Maer niet als enckel hayr, en borftels van het fwijn

,

Dit is de ganfche loon van al de lange pijn.

Al te wijs kan niet beginnen

,

Al re geck kan niet verfinnen

;

Tuflchen mal , en tuflchenvroet,

Wint men wel het meefte goet.

Hy moet wagen,

Die wil bejagen.

Die ditengint geduerigh fchromen

,

Hoe kennen die tot rijkdom komen ?

Maer let eensop den vrient die 'tfchacpjen heeft gekore,

Op dat fijn ruyge vacht doorhem mocht fijn gefchoren j

Het dier en worftelt niet , maer licht geduerigh ftil

,

Dies treft hy met de fchaer al waer hy maer en wil

:

Men hoort 'ergeen gefchreeu, foo dat 'er van befijden

Hem niemant van het volck de winft en kan benijden

;

't Is facht al wat hy raeckt, en niet als enckel wol

,

Dies krijgthy hant, en fchoot, ja ganfche manden vol.

Wat is 'er menigh menfch, dicfijn geheele leden

In eenigh fwaer bedrijf, met onruft, gaet hefteden

!

En, als hy langen tijt ten fuerften heeft gefweet

,

Soo vint hy anders niet als enckel herten-leet.

Een ander onder dies heeft iet ter hant genomen

,

En is daer, met gemack, tot fijnen wenfch gekomen

:

Soo veel is goet beley t, wanneer men iet beftaet

,

Soo veel is goet beleyt, foo veel is wijs beraet.

Wel aen dan, fooje wilt u fcheeren wel hefteden

,

Soo kieft doch eenigh beeft dat wol heeftop de leden;

Want als ghy daer in feylt, ofin de keufe mift

,

Soo is 'et al bekaeyt, en achter 't net gevift.

Doch onder dit beflagh verneemt men vreemde faken

,

Die w y met ons verftant niet recht en kennen raken

;

Dat genen heeft verrijckt, heeft delen uyt-geput;

Datelck is e ven nae, is ekkniet even nut.

Galoguaritato nonprefemaiforci.

't Mach wayen , ftil zijn , vloeyen , of
ebben

,

Die niet en waegt en fal niet hebben.

Sumptiifn ficixt oportet ü qiti lucrum

qtijerit.

Rien ne s*Acquiertfans ayanture
, ^

rienfe confervefans indujlrie.

Sonder wagen niet vergaren

,

Sonder wijsheyt niet bewaren.

Chi guarda. a ognt piuma, non fa mat

letto.

Die elcke veer wil fien en raken

,

Hoe kan die oyt een bedde maken ?

^«/ ri^a gucre ,

iV'4 gtterre.

Neerinc^h
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Nceringh en is geen erf.

J^iperd lefteti^ferdltfens.

Heer uyt

,

Eer uyt.

Die water deert,

"Water weert.

Alle oflicien zijn fmeerigh , fey 's ko-

fters wijf, en kreegli een eynde

keersuytdekerck.

£lut e-^ct, in turba 'verfetur.

In de rommelinge is 't vet.

By 't volck is de neeringh,rey de niof-

fclman, en quam met de moffelen

in de kerck.

Wijs en rijck

Is God gelijck.

Wie vis voor viffchers deur wil van-

gen.

Die mocht ilj n net wel eldershangen.

// nefait bon chajjcr par une mon-

taiqj!e tropfyeqt{e?itèe.

De bellejagers fuUenjagen

Daerfy geen jagers eerften fagen.

Ticmfion avtbHsgr.it£ , ntplwtare re-

cupint.

De vogels willen kerfen eten

,

Schoon datfe van geen planten we-

ten.

De kat ^^'ou wel den vifch genaken

,

Maer vreefthaer poten nat te maken.

Cci'cjlpasgain,

^and onpt^efo?tprocham.

Dit oude woort duert heden noch

,

Men doet geen voordeel met bedrog.
Feu de tvw, 'vens Ie vin

:

Beattcoup de vin^gardes Ie vin.

^uihun awjeutejlre riche , hUmoi-

tiéen lepend.

Die binnensjaers wil alles vangen

,

Die mocht wel voor den wmter han-

gen.

^ijemejledeplufieurs tijfaires, beau-

cQup deprife a Ufortune fur luy.

^mbeaucottp embraffe^peu eflreinU

Die veel om-vamen

,

Weynigh verfamen.

Aitpauyre un ceuf

Vaut un bauf.

Pauperiovum , ovif.

Avec Wau qui eji pajfé Ie moulin ne

moultp.ts.

Met verloopen water en maeltgeen

meulen.

rorelditiero

Bajlaelpero. ideft:

Pour de Vargent danfc Ic chtcn.

Elck fprceckt van de mart, nahy ver-

kocht heeft.

AiricuUfemper in futurum diyes cJl.

AquiU non yenatur mufcas.

JSle eroypits k celuy qui vtent de lafaire

,

fnais A celuy qu'y retourne.

Gelooft hun niet te veel die van de

jaer-mart komen;

Want voor haerliftigh woort is noch

al vry te fchromen

:

IVhifte CH Terlies.

Ma^r, vrienden, fco ghy wik hier

ineenvafterract

,

Soolct, tot u bericht , wie dat 'er

weder gaet.

Se vuotdcltuo me/lier cavargtradagnoy

iSun tuQ m.iggiore non tifar cotnpagno.

Zijr ghy een efel indcr dact

,

En neemt geen ieeu tot mede-

maet.

Waer ghy den gront niet klaer en fiet.

En gaet dacr in het water niet.

Aiulta cadunt intcr cdiccvi fffpre-

maque labra.

Tuffchen neus, en tuffchen lippen

,

Kan een goede kans ontglippen.

Caigner par efcns , haz^ardcr par

hards.

Die metkroonen winnen , en ftuy-

vers wagen

,

Die zijn bevrijt voor harde (lagen,

La Fortune fe lajfe de vou-sfuivre
-^

car voux allez, trop vtfie.

Riche OUpendu, dictie foldat pillard.

Lanckfamen rijckdom is faligft.

Ajjaigu.tdngna, chi vanojpcrarpcrde.

Een fchafc is beter in de hant

,

Als feven ganfcn op de ftrant.

Een ftille moeien maecktgeen meel.

Een vos die flaept , een drooge keel.

Light q^ayncs make heanyepurfes'.

Die geenen ael weetop te langen

,

En plach geen kabeljaeu te vangen.

Aif/ijoraperdcsyparvaniferva'veris.

Chtnonjlima un quatrtno, ?ton lo yale,

Sooghyop'tkleyntjenietenlet,

Hetgroote wort u los gefet.

Dupetit vient-on augrand,

^ifait la matHe vile ,

lamais amajf mille.

Wie wort 'er tot iets groots gebracht.

Die eerit het kleyntjen niet en acht ?

Rtche rarement on vtt

,

J^i mefirtfe Ie petit.

Ce qui eji gaignepar tabourin ,pafepar

Ujlujle.

Het ftaetgefchrevenopden vloer

,

Gelijck het quam, alfoo het voer.

Het ftaet gefchreven op den heert,

Soo gewonnen, foo verteert.

J^«/ hante Ie moulin ,

S''enfarina k lafin.

Onder 't zeyltjen is 't goet roeyen >

Want 't fal nicmant licht vermoeyen.

Ne unt navifacultates.

Mus non unifidit antro.

Niet al de eycrs onder eenc hen.

A U poule ferre luy Ie yoing , ellcte

ferrera Ie cul.

Die wel aen fij nen acker doet

,

Die doet gewis hem weder goet.

Groote viffchen fcheuren 't net,

Soo ghy dacr niet op en let.

^^i veut prendre un oifeau , // ne Ie

faut pas eff'aroucher.

Geen vogels mogen fy verfchricken

,

Dieop de vogels willen micken.

Die jat ght met kat ten ,

En vangt maer ratten.

Brant laet iet,

Maer water niet.

Die altijdt wil voordcel doen, moet
lombacrt houwen.

Daerfijnder die foo veel met fpijker-

rapen winnen, als fy met den brant

verliefen.

Geen vogel vlocghoyt foo lioogh, of
hy moeit fijn kf)lt op d'aerde foeken.

Armoede is leiiyhey ts loon.

Degraff'e maiinèe

Robbe defchirc'e.

Godt geeft de vogelen den koft.macr

fy moetend 'er om vliegen.

De vogels krijgen wetdenkofl:

,

Maer fijn van moeytcniet verloft.

Scrpens , ntfifcrpeutcjn deglutiat , non

fit draco.

Ten zyde flangh verflint een flang

,

Sy wort geen draek haer leven lang.

Een raefmoer nutten fonder kraffen

,

Een hoTit moet knagen fonder bafien.

Heeft iemant geit dat fchone blinkt,

Die make dat 'et niet en klinckt.

ThejlilfoTv eateth up althe draffc.

Gaen uwe faken naer u wcnfchen

,

DancktGod, maer pocht nietby

demenfchen.

Wint ghy, foo laet van roemen af >

Een ftiile feugh die eet den draf.

L 'argent qui nefofine^ eji Ie mei/leur.

Leptge nexpofejafortune h Venvie,

Soo oickwils als 'tfchaepje bleet,ver-

lieft'eteenbeetjen.

Popdeasta.cit'e Ji quafint ntuncra di"

vum.

't Is beft dat 't fchaep in ftilheyt eet

;

Want als het bleet.'t verheft een beet.

Een ey dat noch is ongeleyt

,

Daer van en dient niet veel gefeyt.

Engrandtorrent

Crandpoiffon onprend.

Ghyfeghtons , vrient, 't en kan niet

miuen,

In groote waters groote vificn -,

Maer hierop dient te zijn gelet,

De groote viflchen fcheuren 't net.

Unfol.oube/ic,

Fait bien conqucfic ;

Aiais bon mefnage

Eftfittdcfage.

Men wint, of verheft,

Naedatmenkieft.

Het zy in 't velt , of in het koren

,

Een recht wey-man placht naeu te

fporen.

De vos die placht dan beft te varen

,

Wanneer de boeren leelickft' baren.

Thefoxfareth Tt^el, ivephy is curfeth.

Benijt is beter als beklaeght

,

Wanneer het God alfoo behacgt.

libelguadagnarfa Ubeljpendere.

Vette vogels, gladde veeren

;

Wel te winnen , wel verteeren.

The



The lo'^vfiakefidniitt long.

De laegc ftijlen

Staen lange wijlen.

A chi compra , hifognx haver cent' oc-

chi; a, chi uetiie, fie bajln uno.

Die om iet te koopen poogen

,

Hoeven meer als hondertoogen -,

Maer een wert genoegh geacht 3

Als men tot verkoopen tracht.

Autant dej]>endckhe, quelarge.

De winnende handt is milde.

Die wel wint,

Iswelgefint.

Htielgo me unpoco ,

Mushilomicofo.

Ie me recrée unfeu , mAtt jefile mxc^ue-

nouille.

Mieux viut gxigner en bouye ,
que

perdreenor.

— Lucri bonta efl odor ex re

^alibet. Juvenal.

Lit bottrfe i'uidefait rtder Ie vifage.

Een beurs vol rimpels , die eerfl

vol was

,

Maeckt rimpelt vel , dat eertijdts

bol was.

^uefc.mrott les Avantures , tlneferoit

jamaispauvre.

Wift iemant watgefchieden fal

.

Hy ware vry van ongeval.

Wift iemant wat gebeuren fou

,

Hy dede fchier al wat hy wou.

Honejlum efi lucrumper quod nemo

Uditur, drjujle acquirtttir.

Het is voor al het befte goet

,

Diens winfte niemant fchade doet.

Kinderen.

QVigenerum acquirit commodum

,

invenitfilium; quiincommodum ,

perdit (jrfiliAm.

Krijght ghy een fwager , die u dient

,

Ghy wint een fone, lieve vrient j

Macr gact hy aen tot uwer fpijt

,

Soowort ghy oock u dochter quijt.

Children are certain care , an in-

certain confort.

Lesgrandes dames aiment plastofl leur

plaifirs, que leurs enfans.

^ui k mon enfant ofie lemoryeau, pte

baife au vifage.

De kat diemuy ft dan alder-beft

,

Alsfy heeftjongen m den neft.

Ce que Venfant ott aufoyer i il Ie renda

laporte.

mjTccrf PCI nes , v^maci en t^n vjicnacn.

Hetkintdatbuytenfpelen gaet,

Seyt hoe het in den huyfe ftaet.

^uando ifinctuUiJlan chett , h.tnfatto

qualche male.

Als de kinders ftille zijn, dan hebben-

fequactgedacn.

ilfautJi bten marterfes enfans , qu\ls

naient quefane de leurperes,

chi hkpo/U, hkpipite.

Lafille tiejl quepour cnrichir les mai-

fonseflrangeres.

^uiperdfonpere,pcrdhonneur ,

^uiperdfa mere^ tlperd douceur.

Schey t u vader uyt 'er tijt

,

Kmt, ghy zijtu eere quijt j

Maer indien u moeder ruft

,

Ghy verheft u herten-luft.

Vrienden.

\ 7 Goet kan groeyen
^ Door oude moeyen}
Maer oude oomen
En fijn maer droomen.

Een God.een wijf^maer veel vriende.

Met vrienden eten,drincken,wan-

delen

}

Maer met de vreemde moet men
handelen.

A cuentas viejas

Barajas 7iuevas.

Van oude rekeningen , en out goet te

declen,

Ontftacn gemcenlick nieuwe krac-

keelen.

Korte rekeningen , lange vrient-

fchap.

chififida^ rimane ingannato.

Veel fpreekt er ftout.en 't is gelogen.

Wie veel betrout.wort licht bedrogé.

Sopra negro non écolore ^

Sopra yirtti non ehonore

,

Soprapeccato non è dolore ,

Soprafigliuelt non éamore,

Vrient

,

Soo langh het dient.

Een lege beurs die noem ick

leer>

Brenghtgelt, fy krijght hacreer-

nacmweer.
Enpartage,ltci, (jrjambon.

On cognoitfon compagnon.

Nulli non magno conjlitit dr ^ona no~

verca.

Amy de table

Efi vanable.

Een tafel-vrient

Soo langh als 't dient.

Co// clbuenfol

Ejlicndefe elcaracol. id cft

:

Avec Ie bon foleil Ie limacon s''eflend.

Wie vrientfchap aen een vrient ver-

wijt ,

Die is fijn vrient en vrientfchap quijt.

Ie nte lamy qui couvre atec les aifies ,

Cr rnord avec Ie becq.

't En is geen vrients , maer een linc-

kers treek,

Die deckt met de vleugels , en bijt

met den beek.

Uytdacmenfpreecktjof datmen
fchnjft

,

En uyt den handel die men drijft,

Uit vrienden daerme mede paert,

Daer kent men uyt der menfchen

aert.

Stultus qtiod perdat habet; a^uod in id

qtiodoportet impendat, non habet.

Een vrient bcfoeken houd men goet

,

Indien men 't niet te veel en doet j

Maer foo het alle daegh gefchiet

,

Soo waer het vry al beter niet.

linefaut pas tant baiferfort amy k la

bouche, que Ie caur luy enface mal.

Weet, vrient, dat hart, endick-

mael kuflen

De vrientfchap wel plach uyt te

bluffen

:

Wel kuft dan met een heufchen

mont;

Te veel is hier oock ongefont.

Noferas amado ,

Si de tifolo tienes cuydado. id eft

:

Tu ne feras point aimé-yfi tu ^s foing

de toyfeulemettt.

't Is wonder foo hy vrienden heeft

,

Die altijt neemt, en nimmer geeft.

^ue Dieu ne donncpotnt tant de biens

k nos amis,quils noiis mefcognoiffent.

Il efl bienfoly qut s''otiblie.

Die koren voor een ander meet

,

Isdwaes, indien hy fich vergeet.

Wie is 't die elders water giet

,

Die brant in fijne wooningh fict.

Toccapiitla camicia ché'lgiappone.

La chemife efl plws pres, que Ie pour-

potnÉl.

Mijndgie

Ismy naerderalsmijn knie.

Pain d'autruy , pain de douleuri encore

Jitonperemefme te Ie donne.

Ten naeften watere, als 't brant is.

I

S I NS PREUCKEN,
Genomen uyt Arabifche en Saraceenfche Schrijvers.

Nitiumfaptefiti^ ejl timor Dei. Cujm concuptfcentiavincit inteHeBurn Abjltnere h concupifcentiis ,
ejl di-

ideft: (feurattonem)is pertt. vitemejfe.

Godes vreefe is 't beginfel der Wiens vernuft door debegeerlikheyt Vanluften fich t'onthouden , is rijck

wijsheyt. verwonnen wert, die gaet verloren, tewefen.
^ ' L Sapieri'



Sapentifintushomiv.ttmeft , qui fjfjes

relpictt.

Die op het eynde aller dingen let , is

onder de wijfete rekenen.

^ui f!on difcerjtit bofmm h malo , ai-

jungeeumhejliis.

Die 'r goct van 't quaet niet en onder-

fcheyt, ftclt dien by de heeften.

Contentm ejloeoqttod Deus tibiimper-

titiCr erisdiyes.

Vemocght u met 't gene Godt ver-

leent, enghy fultrijckwefen.

Acccnde lucernam ttmm ante tencbras.

ld cft, iliumwa te ofcribut bonis , ah-

tecjuamftiperreni.it tibi mors.

Ontftcekt uwe lampe eerhetduyfter

isj dat is , maecktuberoepingefe-

ker met goede wercken voor uwe
aflijvigheyt.

^^irtndo 7!on cyenit tibi quod i'ii j ve-

lis-, quodeve72it.

Als u niet en gefchiet dat ghy wilt,

wilt dan dat u gefchiet.

£ltt.tndo audiverii yirum loqiientem de

tcbonum, qmdtntenonefl , ne cre-

das j loquetur eitim^ maltmt de te ^

c^tiodintenonefl.

Als ghy icmandt hoort fpreken van

deughden die in u niet en zijn , foo

en gelooft hem nietj want defel-

ve fal oock fpreken van gebreken

die ghy niet en hebt.

Regesjttdicant terram , fapientes Judi'

cinttpfos Reges.

Dckoningenoordeclenhct aertrijck,

de wijfe de koningen.
Homo fapiens ejt , quAmdiu qu<erit fa-

pienttant : ubi autcmfe putat adejm

culmenpervemffe, defipit.

Demenfcheiswijs, foo lange hynae
wijsheyt foeckt; maer als hy meynt
dat hy die bekomen heeft j foo be-

gint hy te dwafen.

,^i non vinctt luclum patiëntia , ejiis

mocror longus erit.

Die fijn rouwe door gedult.niet en

kan verfetten , diens droefheyt fal

langh-wijligh wefen.

Ne erede tejapicntem ejfe^ donec eo ani-

miroborefueris , ut pofis regerecu-

piditates.

En beeldt u niet in dat ghy wijs zijt,

eer ghy u bcgeerlickheden beftie-

rcn kunt.

ylrjbs iKtcrroganti , quodnam bellum

honcjlifimum ejfet ? llltid , inqmt ,

quodcontra "joluptatern gcrttur.

Een Arabier gevraeght zijnde , wclc-

ke de eerlickfte oorloge ware ? Die

tcgens de wcl-luft gcvoert wert

,

ancwoordehy.
idem Arabs rogatus

,
quid ejfetfiducia

itiDeum? J^aDeo, inqttit , fretus

homo rcsfuM omnes ei committit.

De felve gevraeght wefcnde , wat het

oin-jjjuiitficn.

zy op God te vertrouwen ? y\lsde

mcniche, op den fclven fteunende,

alle fijn faken hem is bevelende
j

was fijn antwoorde.

Nemo, tnquitfapiens ille Arabs , me di-

Icxit , quem non vicijftm dilexerim

fineereper omnemvitammeam : nc^

mo me odio profeculta efl , pro qua

non oravertm Dctim , ut illi rneliO"

rem mentcm daret.

Nicmant ( fey de fclve ) en heeft my
oyt bemint.dien ick niet wederom
oprechtclicken lief en hebbe ge-

hadt mijn ganf(;he leven langh:

niemant en hééft hiy oyt gchact,

voor wienick Godt niet en hebbe

gebeden , dat hy hem beter finnen

wilde verkenen.

Princtptum lucltu ef, diligeremundum.

De werelt lief hebben , is 't beginfcl

van droefhcyt.

Slmfipfimhabetprofapicnte , habent

eum Diw er homitiesproignaro.

Die fich felven voor wijs acht , dien

achten Godtendemenfchcn voor

dwaes.

Non ef Sapiensfapiens^donec cupidita-

tesfuas omnes zuncat.

Niemant is'er wijsjten zy fake hy alle

fijne begeerlikheden t'onder heeft.

Perjèótio eftntrtbtts rebus; quafunt

,

deyotio in religione , pattentia in ad'

1'erfsy (jrprudentiatnvita.

De volmaecktheyt beftaet in drie fa-

ken> en die fijn defe : innighcydt in

Gods-dienft,gedult in tcgenfpoet,

en wijsheyt in den loop des levens.

Docïu-sfne opere y efiutnubesfnepl::-

•via.

Een geleert man die niet uyt en

werckt, is als een wolcke fonder

regen.

Divesfneliberalitate, ejiut arbovfme

fruliu.

Een rijck man fonder mildigheyt , is

als een boom fonder vruchten.

Obfrue qutnquefenefras , ut luceat do-

mus , é" habitans eam : ld eft , Ob-

ferva(velcoerce)quinquefeuftts cor--

poris,ut luceat anima tuatn luce vitx.

Stopt vijf venfters , op dat het huys

glans hebbe, en die het bewoont:
Bat IS, Lctenbedwinghtuwevijf
uyterlicke finnen, opdat dcziele

lichte in het licht des levens.

Otclude oftium tuum adi'erfus raptores.

ld eft, CUudefcnfus tuos contrapec-

catum, 7ie te capiant hofes tui.

Sluy t u deure regens de ftroopers.Z>«/

is , Verfekert u finnen tegens de
fonde j op dat u vyanden u niet en

betrappen.

Cui Deus largitur animum bonum , is

e(l e.\fUisfuturif<ecult.

Hy, dienGod een goetgemoet geeft.

is van de kinderen der toe-komen-
de eeuwe.

Ne gaude cum ceciderit inimicus tutu

:

nam nefcis qutdtibieventurumfit.

En verblijt u niet, foouvyant valtj

want ghy en weet niet wat u over-
komen fal.

Deus alta deprimity é- deprejpt exaltat;

quoctrca deprime teipfum , ut ipje ie

exaltct.

God druckthooge dingen neder, crt

verheft de nederige : ghy, dacrom
vernedert Ujop dat hy u verhooge.

Ne aliorum vitia patefacito , ne Deus
tuapatefaciat.

En openbaert eens anders gebreken
niet; ten eynde Godt de uwe niet

bloot en legge.
Inurrcf^atu! fapieijs ylrabs , ijititfelicijpmi nej^oltare-

tur? Is , inquit > qui iiendif l/tji.i peritura , hec ar.i-

mo tttjibi comparefftabilia^ durattira.

Een van de Arabifche wijlen (gevraeght zijnde , vie
d'alder-geluckighftcioop-handerdrcef?Die(fey«

de hy ) dewelcke vcrganckclijcke goederen ver-
koopt, met meyningc om de eeuwige en al-tijt-

geduerige te bekomen.
Deniqucex Clenardi Epiftolar. lib. i, & hocinSara-

cenorum laudem maxime vergtt, cum aic :

Nullus tam dunu caj'u) as cotitmgit , ut fraciiimpa-
tieiitia, rcdigantur in blaJpbemUr ; tierum quicquid
evenerit, nonJicmachiintur;fedilludhabe7itin en,
Laus Deo.

Eyndelick uyt het eerfte boeck der brieven van den
geleerden C/ra3»-</«^ , is dit, tot prijs van de Sara-

cenen, aen te merckcn , dat hy verhaelt; dat aen de
felve geen foo fwaren geval kan gebeuren , datfe

door ongedult vervallen tot Godts-lafteringen

;

maer wat hen-lieden oock overkomt , fy en ver»

grammen Cch niet , maer hebben geducrighlicken
in den mont , Gode jy !of.

Toe vervuUinge van wat ledige plaets , eeni-
geSin-fpreuckenuyt Seneca.

p Luraftint qii^nosterreut , qtiiim qu<tt)remunt.

Daer zijn meer dingen die ons verfchrickenj als

leet doen.

Is maxime d-.vit'tiifruitvr, qui minimi dfjitils indiget.

Die geniet mceft den rijckdom , die dcnfelvea
minft van doen heeft.

altera ex alteritufiveriafcitur cupidit/u.

d'EenebcgcerLckheyt watt uyt het eyndc van de
andere.

AntefeneButem curandnm beni vivere , infenecfutt

bene mort.

Voor den ouderdom moet men wel leeren leven ;

in den ouderdom wel leeren derven.

Hodiefieripotejl, qutdquidunquam poteji.

Wat oyt kan gefchieden, kan heden gefchiedcn.

Pluéfcire veile qtiamfatis efi , intemperanti^genut ejf.

Meer te willen weten als na genocghfactnhcydt^

is een foortc van onmatiglïeyt.

Mditia ipfa maximam partem 'Veneniftti biiit.

De booshcytfuypt een groot deel van haer fenijn in.

Re^è fafli,fecife merccs ejl.

De loon van een goede fake, is wel gedaen te heb-

ten.

Pojlmalamfegetem etratn ferendrim.

Nae een quadcn ocgft dient al wederom gefheyt.

Tenue eft mcndacium } peUucet ,Jt diligenter itt/J>exeris

.

De leugen is dun ; fy fchijnt deur, allJc welheficn

wert.

Qiid f?ullitis, ifuam qtiiit diu non did:cerit,non difceref

Wat IS 'er dwafer als niet te willen leeren , vcrraits

men tot noch toe niet geleert en heeft ?

jEquat omnes ciiiis ; impares nafcimur , pares morimur.

Het graf macckt allesgeli)ck. Wy fijnongelijck

geboren; maer in gelijckheyt fterven wy.

Is magma ei" heatus, quemnuUa res minoremfacit.

Die is geluckigh en groot , die geen dingh minda*

cnmaeckt.

a!Id ' t öicy bcrloopt bctfet men bcbahw^.
Leprmteinps les rofesproduit ,

Cejié plut ckaud meur ij} Icfruit ,

Defjifons diverse]} l'empire :

Ahx amturs lajeunefe duit

,

L'aHtre a»ge .vutrt choft dijtrt. Ph. des Portes.

SPIE-
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P I E G E
VAN

den Voorleden en legenvoordigen Tijdt.

DERDE DEEL.

?ÏI0 tbifpöfrtoopt/ mftt ntfnöcöafien^*

Slet waer ick heden ftae, daer fpeelden eens de baren

,

Daer quamen alle-daegh de fchepen in-gevaren

,

Daer fagh men menigh hulck , die met lijn vollen laft

:

*Quam ftuyvenuytter zee, de vlaggenop de maft:

Nu IS hier enckel fant, en niet als dorre platen

,

Van flibber overgroeyt, en vanden vloet verlaten

,

Daer eertijts was de kolck, is maer een enge floot

,

Men fiet 'er niet een fchip, men fiet 'er niet een boot

,

Men fiet 'er niet een menfchj alleen de fchorre méeiiwert

Die fchuylen hier ontrent, om daer te fitten ichreeuwen

Alleen een fi:hippers gaft komt voor een buyte-kans

Hierboomenin derhaeft, enhaekeen firhuyte lants.

Wat ftae ick dan en kijck aen dees verlaete kreken ?

De bakens al-te-mael die dienen hier verfteken ;

Het is een fchippers woort, het is een oude leer j

Ahvaer geen vaert en is, en hoeftgeen baken meer.

"1^ Ttjpreeck-Tvoort(geltfck meeji alde

^-^ andere ) kan verfcheydegelegent-

heden toe iverdengepajt ; hetfelvekan

dienen als lemant onder van jaren Tvcr-

dendefijn maniere van leventfi'jn kleet^

jijnlpijfcfijn oeffemnge , en diergeltjcke

faken dient te veranderen : ivyfielten 't

hier tot een tnleydinge van het derde

deel-, deivijle hier de bakens mede (mits

het yerloop derjonckheyt ) dienen ver

'

/et teipe/en.

O-vid.ï.TnJi.S.

T~\ Oncc eris felix, multos numcrabis amicos ;

Tempora ü fiierint nubila, foliis cris.

Afpicis u: veniant ad candida tcfta columbae

,

Accipiat nullas foidida turris aves ?

Horrea fomiicr tendunt ad inania nunquam :

Nullus ad amilTasibit amicus opes.

^'tque comes radios per Solis euntibus umbra eft :

Cum latet hic prefliis niibibus, illa fugit

:

Mobile ficfequiturfonunar lumina vulgus:

Qu3c fimul indufta nubc teguntur , abit.

Ital. Granaro -juoto formica non fre<jHenia.

Nederl. Ojj IcDist folöcr?" tnhonicn0Ccn halan^

Ders.

Hoogd. ^ix M fi^t / tUt t»cmfauff eik

Ital. Pare-iite con parente

,

Guat a ehi non h,i niente.

Nederl. Djiciiöcn fijn fa^iniDnt / niacr iücc biefc

fcauöoenf)rcft.

Frans. ^ hon 'ventchnquef.tinci aide.

Ital. Barfaferrntii, aimcinon [itroi'a.

Nederl. £)?icnDcn in Der noot
öicr-fn-ttointiglj ni ccnicot.

Lat. Felicium omnes conlanguinci.

Ital. Chi ha helU roiU, ha dipxrnnt.

Nederl. .fiififn hciu 0ccn bzicnt afó inöcr noot

;

<^n rijchfn nac ben Doot.

Hoogd . 5)icivcil t»ic knn ckt (caf / U^tmm
ibtawd).

i.af(i
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1 .1 fdni'iA ciii-vttofiu in 4ltofa.U , t.tntopiufcuop-c Ufue yeraogne.

%\^apmÖoo0cftïimmcntoinm /

^an f«t mciun: jï ö^ft naecftteöin«K

17 Op.fiende dat het volck veel fagh nae groote ftaren , Maer fiet ! alwaer menkomtom wij fen raet te plegen

,

-*- Gingh met een luchten fin fijn oude neringh laten , Daer ftaet degoede man in alle dingh verlegen

,

Hy maekte flucx een vrientjdie kroot hem boven aen, Daer hapert fijn verftant, daer is hy maer een kint j

Daer faghhem ider menfch gelijck een wonder ftaen

:

Stracx wort hy bijfter trotS} want in fijn prachtigh wefen

Daer was fijn moedigh hert, als in een boeck, te lefen

;

Sijn huys-raet, fijn gefinjfijn wijf, fijn eyge kleet

,

Gaen alle buyten fchreef, en uytter-maten breer.

Soo dat men geen vernuft in al fijn herfens vinr.

Siet daer fijn achtbaerheyt van ftondenaen vervallen

,

Want die Fop innigh kent en acht hem niet met allen.

't Is fekcr, als een aep wil klimmen in den fpriet

,

Dan is 'et dat men eerft fijn naeckte billen fiet.

("VDtjsheyt

,

\ hetalen.

Men kent een mans^ geduit

,

inederigheyt

\jijckdotn ,

f een hooft ")

I
gelooft I

•^ds hy\tnnoot ^is,

\
groot

j

\jioot
J

Griecx. aV-^>; ayj%> ^eixv-jöiv, ideft:
Lxt. Magiftratusvirumarguit.

^^fn fecnt ccnman nift fcr /

DooHjprnïtomttotccr.
"^xt mcfr bfftnfn toil nï^s {)n haii /

^at 10cm ïo^-tjooftban ren man.
dn afiuo i'j(^ ccrvo fierede

,

yllfalrar delUfoJfa n^avedc.

Engels. Offices are given but not difcretion.

Nederl.

Ital.

Nederl. %U ttXk Ötoac0 VMtt ftaït /

l^ocöcmmcrrontbaït
3llï0cenefcirpmtbenbo0/
^tracjc gaen al fon ftanöfn ïo0.

Lat. Pellucetomneregixvitrum domus. Seneca.

Nederl. (Btx^l^(iimeï\y^.m\itt^t^\\&xts:^^^o^l

ï^acrom fn Dientm 'rr nirt te öujafcn.

Lat. Apage percat anno citiüs, qui majora fe concu-

pifcit. LucianrM Deorum Dialog.

Nederl. ^i0m0Cffiü}fsflatni/ mafr0fnïtDi}0ïjct«Dt

iDauncfr rrn mmffljc \\\ tufcröigöcpöt ié / fntJf m
Dffft geen bnftant / foo baat Ijn ban: uan altren

ure.

'tm
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VX/"At komt de fnoode kraey my quellen tegens re-
''' den?

My fitten op het lijf, mypicken inde leden ?

Voorwaer het is te vroegh j want oock een felle gieif

Èn foeckt fijn voetfel niet ontrent een levend' dier

:

Hoegraegh een arent is , hy fal hem noyt bemoeyen

Te vliegen om fijn aes , als by dedoode koeyen.

Van hier dan flim gebroet , en bijt dit lichaem niet

Tot ghy eens op het velt mijn doode leden fiet.

Wel , lefer , foo ghy fijt een van dejonge geefteh

JDie foeckt het recht befcheyt van defe fliomme béeften j

Soo neemt tot u bericht , indien ghy leerfaem fijt

,

Dat hier wort afgebeelt een fchant-vleck onfer tijt.

Daer fijnder in het lant die willenkomen erVeri

Eer dat 'etreden is ,en eerde lieden derven «,

Daer fijnder in het landt die wenfchen iemants ftaec

»

Al fit hy noch gefont te midden in deti Raet

:

Daer fijn oock kinders felfs , die op haerouders dagen

Gaen loeren voor den tijt , en wouden rouwe dragen j

Ten minfte fwart gewaet : want fchoon haer vader

fterf

Sy treurden niet een uyr , maer keven om het erf.

Siet wat een gragen eeuw' wy hedendaeghs beleven

,

Veel worden met een wenfch als in het grafgedreven :

Sietwat een vreemde flagh, en wat een flimmen gangl

Al is het leven kort , wy leven al te lang.

Nederl. \1/ ^Ije ittgn ecf

>

^^ ©acöttoticftflerf»
Ovid. 1 Metum.

Lat. Imminet exitio vir conj ugis, illa mariti

:

Lurida terfibiles mifcent aconita noverca

:

Filius ante diem patrios inquirit in anhos.

Si vultur es, cadaver exfpefta. VideErafmum.

De tdi fene^tme vide qtterentem ciceronem in lihro de

SeneBme.

t 5 mn



>«ƒ/»'V#f.

Q)?<wt vufff Urn cfclm xyn [H>ff / er fdl ^^Wll fvirf ^Mijten.

jprieckt.

AJÏ Y feyd' een bode gifter noen

,

^^ Daer ick gingh treden in het

groen,

Dat ick te hov' ontboden was,

En daer op fchey d' ick uyt het gras -,

En gingh vaft kneden in het ftof

,

En gingh vall: treden naer het hof:

Daerfag ickeerfl: veel muylen ftaen,

Gejiert en prachtigh op-gedaen

,

Metveeren om den kop gefet

,

En al haer tuygh geweldigh net

:

Hier by foo ftont een moedigh peert,

My dochtjwelhondcrtkroné weert

,

Dat had een fadel op het hjf

,

Die ftont van gout en peerels ftijf

:

Maer noch vernam ick even daer

Ses peerden al van eenen haer

,

^ftl tioot öcen t^ti opt it aafï /

<^f ÖP fnö?af0öt 'cc pacft/ of ïafl.

Die pronckten al gelijck een bruy t

,

En munten wonder aerdigh uyt

,

Een koets te trecken, fonder meer,

't Zy met eenjuffer ofeen heer

,

Daer in beftont geheel haer werck.

lek riam hierop mijn oogh-gemcrck,

En dacht , Hier ben ick wel geraeckt,

Hier word' ick mede groot gemaekt,

Dewijl datoock van mijn gefiacht

Hier iemant is in 't fpel gebracht.

Maer fiet ! ten leetalsgeencn tijt,

Daer quani 'er een , 't fcheen my te

fpijt,

Die leydemy vier facken op

:

En gafmy doe een harde fchop

,

En riep, eylaes! 'ken weet niet hoe:

Flux, efel, nae den meulen toe.

Nederl. TV/f <en rofpt ben tfcï niti
^^^ tt ï)olje / öan aï^ Dy
toatö?aafnmoet

Ital. Male inyttar rajino alle vozz,e ,

por chè' git conyien portar o Ic-

gni o aqua.

Vxzns.Malfaic} inviter Vafnc aux nop-

ces, CAr tllny fautporter boü oh Ieau.

Le baton er Iefardeaufont pour l\if.

ne. Syr.35.25.

Lat. Qiiidquidpcr afellumexpediri

poteft, vililllmè conftat.

Ital. cht non ha vtfaz- z..o
,

Non 'uadtalpalazz.o.

Op ccncii anöcren fin

:

Haud facileemergunt quorum virtu-

tibus obftat

Resanguftadomi. luvend.

Sat. l.

Non eliavaririamihi naturalis:

feddeeftmihiquofim liberalis.

J ïd,. Erpen. i . Adag. 27.

Ital. Non e yertit , che poverth non

guafti.

Pauper ubiquejacet. Oyid. y.FaJl.

Nederl. Jlftl Öfll amicn tüll pÖft

fijiifdjomtoiffcii.

Hoogd. ^rmc Uure ijcKncii Ijmtcv ^ic tlMa*.

Ital. A caualli magrï vanno le mofihe.

Frans. A chevaux maigres t'ont les

moiifchcs.

Hoogd. 2lu bic rtvmtith \H jcbciiiuMi bic

fcl)iii> wiicljcn.

Eykijck, daer was mijn hoopgedacnj
Want ik moeft flux daer henen gaen,
Ick moeft gaen rorfen met verdriet,

En't hoFen gafmy anders niet.

Ach (feyd' ick) domcnkarighdier,
Watmaeckikdochrwatdoeik hier?

Men roept geen efel in het hof,

Of iemant van gelijcke ftof

,

Om eer, om vreught , ofom gcmack,

Maerom te dragen eenigh pack.

Dusghy diezijtvan mijn gefiacht.

Schoon datj' in 't hof eens wort ge-

bracht ,

Denckr nietom eer, ofom gewin

,

Beeldt u geen hooge ftaren in -,

U hoop IS waen, en enckel fchijn

,

Een efel moet een efel zijn.

^ïvo bcr jaim am nicb:i.jjTcit i|T/ ba tvit

icbcnnan iilHtilciijiCn.

Er genus Sc virtus, nifi cum re , vilior

alga eft. Horat. 2 . Sat. f.

Curiapaupcribusclaufaeft. Oi-id. i.

Faft.

Ital. C.htno?tha,no',ifa.

Nil hahet infelix paupertas durius

m fe,

Quam quod ridiculos homines fa-

cit. luienaLSat. ^

f>ift ^t rfftf \y\n toe öimcnöc/ tn

'tffiflförd/Pag. i+f.

Sa^iez.^a, &c. CH \ytt DCttie ÖCCÏ/

Pag. loó.

Bifogmt
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Bifogr:.! che ^Ifavioporti ihxz.z.o infh.x'Lï,

^fÖoon öatfe met öcm fpottett.

/^ Hy fiet dit felfaem beek, en fchijnt 'er in te dolen

,

^^ Maer wat 'et feggen wil dat is u noch verholen j

Ghy fiet een dcftigh man die buyght fijn ouden neck

,

En die gedragen wordt dat is eenjonge geck.

Ghy feght dat in de Schrift dit anders wort gelefen;

En dat een dwaes behoort eens wijfens knecht te wefcn:*

Ghy feghtjuyt Godes woort, dat ja hetjeughdig bloet

Den ouden eerc doen, en onderftutten moet.

* Een dwAS! moet der Tvijjenhiccht zijn. Prov. II. 19.

Ghy vraeghtdan, hoehctkomt, en wat'etistefeggen,

Dat wy hier, tegen recht, verkeerde gronden leggen

:

Ghy flaet hierop en dut, ghy ftaer gelijck vcrbaeft

,

En fteltgenoeghfaemvaft als dat de fchrijverraeft:

Wel, vrient, ontfanght een woort, tot antwoortuwer
vragen

,

, , 't Is wijfe lieden werck een geck tekennen dragen

}

Men fegge watmen wil, het is geen deftigh man
Die met gebogen hals geen dwafen lijden kan.

Ital. T> ifognx che ^Ifauioporti ilmattofopra iJptilU.

Frans .
^ ilfuut que Ie ptgeporte lefolfurfes ejpaules.

Engels. Wifemen are at peace with al the worlt.

Lat. Publici mores& humana vitia placidè accipienda.

Hoogd. iciD ünb mcitf.

Nederl. Egöt/ en mijöt
GrieCX. A'vé^^vf >cai cLTci-xy.

Lat. Suftine& abftine.

Ital. Pattenz^a e U chiuve deHa allegrezzic.

Thomas de Kempis de Imitatione Chrifti cap. 1 6.

ÏBaren alïe menfcöen boïftomen / toat öabden fcop

Dan om <Dobt0 toiïle ban malftanberen te lijtien?

<Doöt öeeft 'et aïfoo gefcöieftt / öat top maïfeauDer^

ftoarftöföen öeööen te Ö?a0en> toant niemanöt en

10 fonDee geb^eeft/ en niemanïit ïeeft 'er fonöerïö^

Den.

2 Corinth. ii, i8.

^ÖP / öerb?ae0ï)t geerne tie ontoijfe / betotjl 0ÖP
toD03ót.

Rom. if. I.

^ie fïeteft 3Dn / $Dn feönlöioö öecftoaeïienftrancft^

^eöen te blagen.

Syrach2 2,.i8.

]^eti0ïieötec3ant/ fout/ en pfec te blagen/ baneenen
ontietf^anbïgen menfe|^e«

L4, v^ner-
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^atx 'n bert fmcbmmort ram na0ïi ïjöuDrn.

WAnnecr 'er vijfoffes met uytgeftreckte leden

,

Tot onderling behulp op ecnen aembeéit fmedenj

Soo moet daer yder man foo fpelen metten flagh

Dat oock fijn mcde-maet een beurte krijgen magh

:

Indien hy eenigh waer , en fonder met-gcfcUcn

,

Soo mocht hy rafier gaen , en gecne (lagen tellen

;

Maer nu benevens hem oock rappe gaften ftaen

,

Soo moet hy nimmermeer alsop de macte flaen.

Al die niet in het bofch , maer by de menfchen leven

,

Die moeten yder menfch het fijne leeren geven ,

De man die vier' het wijf, het wijf haer echten maH,
Soo is 'et dat het huys in vrede blijven kan.

Daer is geen nutter kond, als fich te konnen voegen

,

Dat geeft van ons bedrijfaen yder vergenoegen

;

Maer die het vet alleen begeert op lijne fop,

Het is een al-befchick , ofwel een vijfe kop.

Ghy , leert dan , foetcjeught ,op defcn regel paflbn

,

Laet vrienden vrenden fij n , laer handen handen wafTen:

De mensheyt wijft 'et uyt, het leven heeft 'et in

,

Geen menfch en dient te ftaen alleen op eygen fin.

Ital. g !ftgna w.arteUere a mifura , qHandofono piu £n macckt alfoO ecn grOOt e;efchal

,

'''c;:;J";;S;..,w,..- .

En drijft de vonckenover-ah
Lat. Cnos volumus nobis eiTe focios , conciliandi Noch Icyt fijn joneftekint en flaept

En tanderltaeteropengaept
T^It Jpreeck-wocrt kan fonderlin^h di -— j-avi de

'food,i7iigt die ingroote •Lera^derifigen , at met -veel

fetfocven dagelijex hebbes te handelen , om een iegeLj ck

te laten en tegeven dat hem naegelegentheyt toe-komt:

vam,geUiik een votrtreffelik man wel heeftgefeyt^aU

vns eenigefake welfmaecikt ofte bevnlt , het en moet ons

flracx niet VTermt dnncken,foo het aen andere niet nel

tn fmaecU : anders komen hier uyt groote mis-Jlagen

in beraetjlagingen > te neten , als men het oordeel'van

eindere afmeet nae hetjijne , en daer op dan aen raet.

Daerom 'dientmen hier op verd-tcht te wefen , en lege-

dtvckin het fireeck-woordf : Soo veel menfchen, loo

veel finnen, &c.

Oj^ctncnantierrnfin/

rr.ins. Lors que tu es cnclame , joufre comme enelume;

hrs i^ne tu es marte-m, frappe comm_

Ncdcrl.

mi Qtiibcrlt

itiu tot flacn.

En noch een ander weligh dier

Dat fpeelt ook met het vliegend' vier

,

Ia , even dichte by den brant

,

Verfetdc voncken met 'er hant

:

Maer komt 'er eenigh kint ontrent

Op defen handel niet gewent

,

Dat macktterftonteé groot misbaer,

Als of het ftont in doots gevaer.

Let hierop , ouders , wie ghy fijt,

Let hier op met geftaegc vlijt

;

Geen kint en dient'er oyt te facht

ras ich ccn acnbctit üfii / foo iijöc irh a\f By iemant op te fijn eebracht :

itfiacn. Want yder is, en yder doet
Ital. B^n.'.uicuMne non terne marter.c. Jyy(^ naC dat hy WaSOpgCVOCt.

^mit^ ÏUnÖCrm run ton tJOUCKfn UA.ChUegaWnanafce,conv,encherajp,,l>J,era-..

0ctooon.
D«l hocRjiVJcrfoiittn örn Dju.

OF fchoon eé fmit , met fijn gefin ,
\\Mnnccrdcr ccm" dm^ veel menfchen is fcevolc,

£, 111 n. r- Een die het qualick vat die doet de reltc dolen

;

btact klOCCk en palt op lijn ge- Een yder heeft in ah fijn eygen oogh-oemcrck.
Eii fict \'rou £;yf);-/{'?;verbrot het g.mfche werck.

Waer ecn koek mccfler is,daer zijn dè befte bouten ,

De tweeJe voor gew iï dit Cil den bry vci fouten :Slact op het y fer wat hy kan

,

't Sfhaep dat gekoppelt is, geraeckt 'et in ie floot,

't Is hondert tegen een geraeckt 'et uyt den noot.

Hoogd. OgO Vief fcc^< fcm / i& tvtïJ)

Frans, te pluiy a de chevaiix en une ejiable , ^ plat

y a defiens.

Spaens. Afno de muchos, lobos lecomcn.

Hoogd. 9Bo t\i,[ l;trf<n fctii/ ï>a iviröuW
gchu«r.

Nederl. ?[cn bcf 1 bclafl tDO?t nUnfl gcbani /

JDantb'cfii [att Ijct oy b'aiibcr (ïaen.

Frans. L'afne de plii/tenrs Ie loiip Ie mange.

Nederl. löctl [)crbn-.s bn Xit frfjapcn

^iiHcii iiijcr t'c langer flapcti.

«Orinccii (joct gact mtcjï btrlojm.
<!?chop{JcIbe ftfiapcn Dic bcröjcncFicn.

L.it. iegrmis cTcpediunt commiiranegotia plures.

Nederl.^Ocmtcnc pot fict UjcI/ niact bti'Ijqtia»

(ich.

Lat. Comniuniopnritlitcs.

Nedci I. Jt>crl hoclis berfoutcn ben b?ïi,

/,-•,'. Non plures Medkri, led fitit unlis crit.

Frans L'afne de tttu

EJl matige des loupr.

Ncdei 1. «Dcincrnc fcljapen eten öc VDoQm.
Frans, ^li a compagnon, ila tntijlre.

GrieCX. ri»»»/ ï-^aT^jji Kag/Ï»» timMmv.
ideft:

Lat. Multi imper.intcs pcrdideruntCariam.

QuoJ pl'.i:i.>itangit, plures ncgligunt.

Nederl. 4?enittnaoet /jjcmflwt.

Denx



St:'*en en Ampten,

Vcuxfets nepcuyent ejlrcportcz, fur tm /ifne.

129

ji^optragömen optm rfdbufren

Cbjre gecften öoï t?frluflcnöcMnm,
T S 't niet een wonder ding'.tweebeeften acn derheydea
-* Diekonnen fonder twift op eenen bunder weyden

:

Een tyger met een beer, een Iceu, een vinnigh fwijn

Die woelen irt hetbofch; en konnen eenigh zijn

;

Maer gaet beveelt eéamptaen twee verwacnde dwafen,
Die fuïien onder een geduerigh leggen rafen

,

Geducrigh in krakeel, en (wanger van den nijt

,

Geduerigh over hoop, en al uyt enckel ipijt.

Twee gecken konnen noyt malkander leeren mijden

,

Twee gecken konnen noyt op eenen efel rijden

,

Sy dragen ftaegeforgh,enonruft in den geeft,

Wie eerft en wieder left fal klimmen op het beeft

:

En fchoon dit grilligh paer ten leften is gefeten

,

Noch kanhetknbbigh volck haerkueren niet vergeten:

Die eerft fit weyt te breet, gelijck de leftc mefent 3

Hy is 'er door onteert, hy is ' er in verklcent >

Dies wil hy evenftaegh ietop fijn macker winnen

,

Die kant 'er tegen aen met al de ganfche finnen

:

Siet daer is dan de ftrijdt, en al uyt hevigh bloet

,

Tot dat van beyden een den efel ruymen moet.

Sietj vriendenjdefe krijgh wort overal gevochten

,

Geen mcnfi;h en fat 'er left, indien de lieden mochten

,

Ook die geen daet en heeft,verheft hem opdenfehijnj

, , De kraey, al iffe kleyn, die wil een arent zijn.

't Is vry geen kleyne kunft een geck te konnen lijden

,

't Is vry geen kleyne kunft een geck te konnen mijden

:

Want foo men heden noch in alle landen fiet j

,, De gave van gedult en is by gecken niet.

Lat. T
J
Na domus non alitduoscanes.

Unum arbuftum non ah: duos critha-

cos.

Null.1 fides rcgni fociis, omnilquc potcft.is

Impaticnsconfortiscrir. Luc.w. t.

Concordiacollcgarum rara.

Griecx. o"eO-'ói!s>i;vt7stf. ideft:

T at. Mons cum monte non miicctur.

A tagUar ilformaggto

,

Si yuole wa r/s.iUo ó" t'.nfa.ggïo.

©ïcnt ffii toi)a man en een

Het beeldt aj een Ai\<aes , e-a een Hoijs

?na.n , tefamcn befich met hetfn ijden

ten een ka.es.

DeWijfc man/prccch ;

p Y vricnt
! niet al te grof, ghy moet he: fuyvel

mi)den j

Ey lieve, met verlcf, lact my een reysjen fnijden .•

DiBum in pnriter elatos.

Nee Caïfar fcne prioreni

,

Pompejiisvc parcm potiiit.

Nedtil. iCtucc hiiflcii in ccn hcrcïi / tterc niatcr.^

tn ccn ronbfnt / ttorc jjrootc liiaficn oy
ccn frljip/ cii Dienen niet.

ÏJcicnjc rt)atl)t en niinnc-fpc( /

<bat cli luil occn nict-flcftf.

Ghy fnijt de k?.es tefcheef,"hy fnijt/ê veel te dick

;

Ey laet het fnijden (laen, offnijt gehjck als ick:

Als ghy eens met het mes komt acn de kats te raken

,

Stracx heb ik dapper werk die weder reclit te maken;
En des ai niet-te-min ghy fnijtfe weder krom ,

En op den ftaenden voet recht ick htt wederom :

Soo doende wort de kaes aen alle kant oefneden.

Dan foo het niet en dient, en dan eens n.'.c de reden ,

Dan weder lijp en fchcef, of icken weet niet hoe,

En dat gact over hant tot aen het eynde toe.

Macr dit is niet alken in dit geval te mercken ,

Het gaet op defcn voet al wat de menfchen werckcn;

Siet ! deic recht het op, wat die om verre ftcec kt

:

Door wijsheydt dient gebouwt al wat de fotheydt

brccckt.

Frans. T L faut unfol^ unfage ,

Pour aien tranchcr ttn forma^e.

PoHrfournlr unt vilU, ilyfaut liefoU^ depgn-

(QTïDce nr,rrcn in ccn \M\vi /

tS>at niiKdit ccn oroct aeönii.'é.

^affooi en hofïcr jgri felben tócl ccn^i

Hoogd. ^"'«tKl^rtrfflïctlt

55?rtl;(cn fctbc» rein.

Eii/3»!7jX/^J(^ Homcr. Itiad. 2

.

Nedcrl. ïtijchc scchcn bcrcicrcn bc \1abt.

i©ijfe mannen bclïicrcn te llabt.

iügfc en gccf?cn te fanicn jijn nooDislj / om een

ftabt te malden.

«Een toij^ man en een gech lucten men: met I)»»

tb'ccn ,'

Süp* eenigl) luii? man boet 0I5J ÖP maci- i^ allecii.

Ln:. Nullus ufiis paticntix' forct

,

Nifi impatientisE provocatio eflct,

Ital. Kovfiit7iJe mai uiio ,

Che non riiüfe rm altro.

Sapiiit'.ii f.Tvio èiitifnatto , ch'uufaTio foh.

Nederl. ©é belette licöcn jiju crtiöetoiin-ratclitc

te rccijt te fjclj^cn.

P. Syr;:'. Ex vitioalterius iapiens cmendjt fuiim.

Vt



Staten en Ampten.

Vt lapfu gra V iore ruant.

ü En arcnt alshy honger krijght

,

•*—
' En uyt 'er hooghtcn neder-fijght

,

En vint een fchild-padt, ofeen fleck

,

Die grijpt hy veerdigh metten beek

,

En voert hem dooreen fnelle vlucht

Tot boven in de blacuwe lucht

,

Soo ftey 1 en uytter-maten hoogh
Als immer draeght een menfchenoogh
Een die het fpel van onder liet

,

En weet de rechte gronden niet

,

Die hout gewis in lijn gemoet
Dat hy de fchilt-padd' eere doe t

,

Doch ftact hy maer een weynigh flil

,

Dan fiet hy waer het henen wil :

Want fiet ! die, mits fijn hoogen ftant

,

^k toeï tct tt l}ooQtblogra /

BonOen ficö tof! ücöt öeD?o0ai,

Sagh onder hem hetganfche lant •

En was daerom geweldigh trots

,

Die komt daer vallen op een rots

,

En breeckt dan op den harden fteen

Enhuys , en huytjenhals,en beenj

Soo dat hy weder over-geeft

Al wat hy oy t gefi^pen heeft

,

En wort dan, in het openbaer

,

Tot fpijfe van den adelaer.

Hoe menigh wort 'er by het hof

Genomen uyt het lage ftof

,

E n hoogh getogen in de locht

,

Op dat hy laeger vallen mocht,

j, Die hooger klimt als hem betaemt

,

, .Valt laeger als hy heeft gcracmt.

Ncderl. \T Hn fjootjfj te gatn ' en bcrl te mallen

/

i31agt) u\cmq\} nianm'tflich te bat
Icn.

Frans. Grands cjéaux , de ceufliime

)

Son: pr-vei de leurplame.

Spam. A orand (iibida, grandcfcendida. idtjl

:

Frans. Agrtmdt tnontét-^grundt defcente-

Sptieni. De gran fubid.1, grand cayda. idejl:

Frans. Dtgrande m^ntéetgrandecheitte.

Peur fon mal naifent des aijles a la formy.

Fortuna vitrea cft ; turn cum fplcndct , frangitiir.

P. S) riu.

Ncderl. 3fl8't£rflucftiilarf)t/

Jètaetöanopöctoacfjt.
Ijt voix du Seigneur aihat

l.ei grandscedrei tout dpUt

:

Brife lesplui haut monter.

,

Au mantdu Liianplantez.. Pfeau. 19.

Spaem. La foituna quando mas amiga , arma la ean-

cadilla. idetl:

Frans. La ftrtune quandellt ejllapliaamye, donne

lajamhette.

^tiimonteplui haut qu'ilnedoit

,

Plus bat chet qu'il voudrttt.

Siquavcnitfcro, magnaruinavenit. Prop. 1.

Engels. The higheft tree h.ith the greater falL

Ncderl. DoeJjoogcr boom/ Fjoelaetjet bal.

.Oac (jooac bloebrn birpc ebben.

3Bie Ijooger blimt ala 't Ijcm betaemt/
ïDiebalttocl (aeoeralaljpraemt,

spaefis. Prcfto me pondre g.ilan

,

Y en breve voliicre i ganapan. ideft
•

Frans. Promptement je feray brave , (^ tcutcmrtje

reviendrajcroeheteur.

Riiinefuitl'trgueil.

Lat. M.ign3 ruunt , inflata crepint , tumefafta pre-

niuntur.

Luean. i.verf.j\.

Summifquenegatum
Stare diu, niir.ioquc grayes iiib pondere hpfus.

Syrach j. iz.

.f»taet niet nae fjoogen flaet,/ cnDe en Dcncht niet
bobenubermogcn.

Prov. 17.19.

ll?ie funbcure 1)0031) maccJit/ bic (ïact nac on*
fleluch.

Tob. 4. 14.

IJobcrbnc i? een begin alle? berbcrf^.

Ronfard Franciad. 4.— Rienja-bas ne demeure
EuJon entter : tantpha Ie Sceptre ejl haut ,

Etpltif il tombed terre d'un grandfaut.
De Serres en I'inventaire de France , en Ia vie de

Charles V 1 1.

Z'ejl une belle lejonaceux a quilevent delacoarfa-

-jonfe.de iiefe laijfertranfporter au ventd'ane filU

tfperance^joitct ijui pipe let moins advifez. Les feit-

resgardes de laprojperitcfont l'integrité ,prudnicei

modeflie, patience: pourfe fouvenir de l'adverpté

ev l.t projberité , Juivant Ie commandiment dufagei

Ülqno*



Staten en Ampten.

Vlgnormct cone , la Pradenz.4 Untammttfegia tlfajp?.

ï3'

Slethoe vrouDwaeshey t rent/iet hoefe komtgetredé,

Hoe los is haer gclaccl hoc ras zijn hare fchredeo J

Sy loopt, fy ketft, fy fwiertj foo datfe niet en let

Waer fy haer gangen ftiert, of hare voeten fet.

Sict in het tegendeel, en weeght met rijpe finnen

,

Hoe rracgh de Wijsheyt gaet, eer datfe wil beginnen

:

Let hoefe met befcheyt haer ganfche wegen meet

,

Hoefeker datfe ftapt, hoe fedigh datfe treet.

De Owaesheyt is gewoon in haeftenuyttefpringenj

De Wijsheyt is bedacht, enletop alledingen

:

\ <Bn Dat i^ öj^tim ïjrflmrart.

De Owaesheyt tij t te werck , en fnelt haer tot de reys^

De Wijsheyt vordert niet als naer een diepgepeys.

Dit wij ft ons defc prent , en 't ftaetons aen te mereken

,

Het zy wy met het lijfofmet de finnen wercken
j

Want die fijn dingen doet in haeft en met 'er vlucht,

T en kan niet anders zijn als dat hy namaels fuchC.

Beflapen raedt heeft gront : het duyftcr en de nachten

Zijn moeders van gcpeys , en voedtfters van gedachten

;

Dus fchoon ghy wonder feer tot iet genegen zijt

,

Ghy des al niet-te-mm beveelt 'et aén dén tijt.

Itsl. ^ Avulcorrenttifepolturaafena. ideft;

Frans. Chtval courrant,Jipttlture oiiverle.

^J»i a la barbegrife , di'tt efirt dei difciplet defainlt

Thomas.

Nederl. ©c bb3ae?"[)fpöt fjfcfit atent.ö Weugckti/
macruylsoogeii.

Spaens. Poco a poco van d Icxos , y corriendo i mal
lugar. id ejl

Frans. Peu a pewva-en kien hing) ^ en cearrant en

mijuvaife place.

S^efrrefol«,el}fi>l.

Ital. Chi m'tjiira ifuoipajjï, cammincficurOi
Lat. Celcritasinfainisnaufnigiis.

Feftinationis comes poenitciitia.

Itali II tempo cori/ïgiia.

Frans, fi^n a iin an wat ejire r'iche , a la moitié on Ie

pend

Ncderl. «Dy Jatfiigc blagen bient trae0lj 0cant=
tuoo^t.

Frans. Ademande hnftive, rejp0}ice tardive.

NedcrI. 2acf)ttsc jii£nfc!)cn Dicneii oij cfclé te tij=

Den.

Ital. Nonjiudiaavoto, clnconta ben ognifua parola.

Lat. Frequcntior cutrentibus , quam repentibu»

Ispfus.

Nederl. '©ie hruppt/ oi balt nict.

Ital. La notte é madre de' con/ïgii.

NedcrI. ïjet Dupllcr/ en be iiad)ten /

jèijn mocbcr^ö ban gcbacfjtcn.

Hoogd. ©cf)neKcr cat^ viel r«iv<n fiaf*

^);I mtf $»cif.

Lat. Fim^üseft quod unanoftenaftitur.

Hoogd." ^\k fcl^r/ trac^ ben l^alst.

Ital. Ijecundipenjierifono imigliort.

Lat. Pofteriores cogirationes fapicntiores hnbentur.

Qucd reftcfaftum vclis, tempoii trade.

NedcrI. jClöct gort gcmath racchtmcn ooth Mooit.
JEcn fal 't foo öacfc gacn al?" Icopcn.

i'Jacfï en i^ geen fpoct.

^ncllc ract/ fclDcn baet.

©an fncllfn ract/ noot gocbc baet.

pmettoijl.

'

Hoogd. ^ie bc|Tcn gcbanf<n fommen cU
ivcg Hnbcn nacf>.

Nederl
. ©etl)t toel / cn een ïjalf iipr langer.

<&cn goc tacgl) om/ en i?" geen Brom.
^Aclyt te gacn/ cn bcrrc fien /

5t>at I?' een baetban hJijfc Iicn.

Griec.\. ^Tr,^:h (i^Uui. ideft:

Lat. Feftina lente.

Ital . Per troppojperinar lafuga e tarda.

Ne frena animo pcrmittecalenti:

Da Ipacium temiemque moram 5 male cunfta' fni-

niftrat

Impetus. Stat. 10 Thehaid.

Griecx. Xf^fSiicfi^^rC^, /eyir^'s 3 «'"*•'
4'«V'(-

id eft ;

Lat. Infcitia fiduciam , prudentia cundationem gi-

gnit. ThuQ'd.

Peccat pene neceflanó qui feftinat. rid. Lipf. $

l'oUt.caf. 15.

Aninius vereri qui feit, feit tutó aggredi. P. Syrut.

Oportct deliberare Icntè. jtrifiot. lil/. 6 Eth.

cap.^.

Frans. Ceux qui vont bellement , nechoppentpcstit^

lontiers. Il faut deltberer ér refoudre aloi~

Jtr ^ kntemint. Pier. Math. 1. \ . fol. 4J.

ïügt öoo?t/ maer firt om.
mt beeldtfoudt mogen aijn een voer-man opfijn Tragen om-fiende, en een pack achter tn den vcegegevaUen liggende.

TT Ad ick ganfch onbeforght geduerigh aen-gereden , Wel ghy, die zijt gewoon foo veerdigh aen te drijven

,

*- Soo had ick groot verlies op defe rey s geleden

;

Spoet met als met befcheyt : het fal u mogen ftijven -,

Want als ick in den ren bywijlen omme-fagh

,

Hoe licht kan in der haeft een quade flagh gefchicn

!

Vernam ick feker paek dat af-gevallen lagh. Dus fchoon mé fpoedig reyft.noch dientmécm te fie.



^3^

VxrAigne mangeU mouche , c^ ^t lizardfaraivie, ó-c.

Tr\ E fpin kan niet alleen de kleyne muggen vangen

,

-*--' Menfict oock byen felfsin hare netten hangen j

Maer in haer meeftejacht, fiet daer, een hagedis

Die valt haer op het lijf, terwijl fy befigh is.

En wederop een nicu> de fpin is naeu gegeten

,

Her beeft, dat haer verflont, wort in het lijfgebeten

;

Daer komt een oyevaer, die met een langen beek
Het kleyne dier verraft , en grijpt 'etmet den neck

:

Doch eer devogel rijftom in de lucht te ftijgen

,

Soo komt 'er wel een flangh , en doethem weder fijgen

,

^efpinUt ttt be\A\t^ / be j^ogebt^ befpin -,

5^it6«ftï|rt oroem toont/ en aï bc tortelt in.

En va t hem by het been, en velthem in het gras

,

En maeckt hem tot een roof, die eerft de roover wasj
Maer in het eygen wout daer wort een draekgevonden

,

En fiet daer wort de flangh al wederom verflonden :

En noch is 't niet genoegjw ant ook ditgroufaem beeft

Dat kent eé hooger macht,die van hem wort gevreeft.

Siet daer een omme-loop van alle werelts dingen

,

Hoe groot dat iemant is, hy laet hem weder dwingen >

Wel denckt dan,wie ghy zijt,watghy u minder doet.

Dat ghy hetwederom van grooter lijden moet.

Ecclef. j. 8.

si CH Ufrovinee tu voü qu'on fait tort au Poyre , ^ que Ie

droit foit Tjiolé y (^ Ujufttce , ne t'esbahipoint de telle

maniere de fatre. Car un plushaut ejlevé y quece haut

tjlevé , y prend garde , (jf ily en a deplm haut ejleyés ,

^ueux.

Senec.Thyfft.Acl,-!,.

Vos quibus reftor maris atque terrz

Jus dedit magnum necis atque vitse

,

Foniteinflatostunr.idofquevultus:

Quidquid a vobis minor extimefcit

,

Major hoc vobis dominus minatur.

Horat. l. Od. i.

Regum timendorum in proprios greges

,

Reges in ipfos imperium eftjovis

,

Clarigiganteo triumpho,

Cunflba fupercibo moventis.

Plerumquehu militer fervit, quod luperbèdominatur.

Mandanalmogo, yelmogoalgato, y el gatamanda
a fu rabo.

Van tommande au yalet, (jr Ie valet au chat, ^ Ie chat com'

mande kfa queiie.

^t öfftf 0rbifbt fonmftnrcöt/ beftnecötbeftatte/be

ftatöarmftccrt.



*?i

,ï]^n • ö:fnr \t op tep^\i

De hiiys-

de 'venfter

pet,

ffteecït

;

C Choon Leeuwtje ftaet en keft, oock fomtijts ganfche^ nachten,

't Is efter fonder grontdaer op te willen achten j

Hetdingisjongenmal , het baftom 'kweet niet wat >

Alhoort'etmaercenmuys, alfiet'et rfiaereen kat.

Maer't is een ander faeck met onfen ouden Wachter

,

Want als die gaende wort, danfchuylt'eronraetachtefj

Het is een loofe gaft, en daerom bad hy niet

,

Voor dat hy iemant vreemts, of iet byfonders fiet.

lek houd' het beeft in eer, vermits fijn oude dagen.

En mits het fïch verftaet op alle flimme lagen

;

Dies als ickinder nacht verneme fijn geluyt

Soo loop ick uyt het bedt, en kijck te venfter uyt

:

Daer word' ick dan gewaereen deelonguereftreken

,

Mifixrhien een ftouten boef die poogt in huys te breken

,

Ofwel een hoender-dief, die houdt hem wonder ftil,

Ofeen die in den hofde freuyten ftelen wil j

Daer hapert altijt wat als oude honden baflen

,

En 't is de rechte ftontom op het Ituck te pafl'en -,

De tij t heeft wonder in, want oock een lompigh beeft

Wort doordejaren kloeck.en krijgt een fnegen geeft.

Macr fiet ! hier was een dief, dan hy is nu geweken

,

Ik denkhy vreeft den hont,of heeft my hooren fpreken j

Wel dat hy henen gae, fijn aenflagh is belet,

E n ick gae wederom my duycken in het bedt.

len woort noch evenwel dat had ick u te feggen

,

Wilt dat te mijner eer in uwen boefem leggen

:

,,Gebru)ktde rappejeugtjWanneer ghy wiltdedaeti

„Maer Ibeckje goet beley t, foo let opouden raet.

Hoogd.TT 7 (^n t(ï ZUi himb ()af{ / fo fo(

VV man auftfchcn.

Ital. Cave vecchio non ahbitja iudarno.

Frans. Ihi'eftabbny quedwvieilchien.

§iuaM Ie "jteil chien abbaye, il domie confeil.

L'abbay du vieil chien doit-on eroire.

Spaens. El perro vieio fi ladra daconfcio.

Frans. Dejetmefaucon la ziolee

Fait rarfKent bonnejournée.

Nederl. ©ccltijt^ mcjOTicn jongt ötoafcn /
3?at De ouÖE licöcii rafcti -,

JP.acr Dic Ijcbbm niccrfarrgctni/

3tl.5 Dcjontrc bto.ifcn toeten.

5acnf1agljDertjTi]fen/

Jiaacfjmentoooiijren.

Ital. Gallinagiottane per farnova, e vecchia pir co-

'vare.

Lat. Confulequiesxtaslongamagiflrafuit.

Senutnconfilia ,

luvenum lancese. Vid- Erafmi

Neder!, ^c jonde licöcnpafTöcIané:

.IBaer tocl te raöcn ouöe matif?.

JBctjonjctehriiacn/
lEftouDeteraöen.

Frans. Il faut long temps pour toucher [e peux au
me>ide.

Au confeil oy Ie vieil

Ihi'eft fue vieux chien pour chalfer a plaifir.

Nedcrl. i(^uDc gonDen en {)OÓ|en nae geen tiri^

toi.ö.

L/it. Longius infidias curva videbit anus.

Cvid. I Art.

Spaens. Del vieioei confeio.

Nederl. «Ccn oubchatfpceltnictflccnbanchen.

82en ouDc bo? i^ qualicis te ïjeDjiegen.

<een ouöe rat toil niet ni De bal.

Ital. Solo itb'ie vecchio »io-!>e li carri arreflati.

Lat. Senum voccs fotidicï. Richt. Axiom. Hifi. jo.

Aufculta illi ciii quatuor funt aures. ^id. Eraf.

Bos lalTus forcius fïgit pedem. Idem.

Sapicntix sus condinr.entum eft. Plaut. Trin. l. 2

Jdem:
Sapere ifta xtatedecetquifunt cipitecandido.

Ov!d. i Art.

Adde,quod eft fenibus rerum prudentiamajor :

Solus & artifices qui facit, ufus adeft.

AXimHTZii p'j <rji :!^,i>iii Ji a.xl<ni.i-nt{. id cfl ',

Annola laqiico fimia haud capi folet

:

Capitur tarnen, fëd temporis longa mora.

Nazianzenui

:

Confiliis nihil utiliusnielius%'é patcmis,
Pluraque canities novit, quam Iita juventus

:

Tempus en imhiftoriac pater eft, materque viciflïti»

Hiitoria eft fophis.

Dan Heinfus in Hei-ode All. 4.

Uniim feneiftus , viribus feffis , habet

Salubre regnis ac fibi, vim conCiJi.

M <2:éiö

5.



3^ UtUt'bf» fcf»

C"ö iömuih t.\f, mem rnxxcn (\bn cpcr fcijc.

Slet daerlis 't nu niet wclgemaeckt?

De nar is op den neft geracckt

,

De nar, eylaesi ó lieve vrient,

De nar is daer hy niet en dient;

Men i2,af hem eyers uy t te broên

,

En dat is door hem met te doen

:

Hier diende toe een geeftigh man

Die teere dingen vieren kan

,

Die acht op alle faken flaet

,

En in lijn doen wel feker gaet

:

ï^iecbient«nhJtj0 man op te ittttnf

jfemmacï) ö«n narop cperé fetten.

Maer defe quant is al te los

,

Hy viclderop gelijck een os

,

En fat 'er op gelijck een koe;

Dies fiet hy nu 'k en weet niet hoe

,

Hy is begaet,beftruyft, bedot.

Ey (iet ! dus vaertmen met een fot

,

Dus vaertmen als men gecken fent

,

Daer niet als wijsheyt dient ontrent.

Wel foo daer iet door goetbeleyt

Dient af-gedaen, ofaen-gefeyt

,

Ten moet noch gek noch rouwe gaft,

Ten moet geen plompaert fijn bclaft;

Want fchoon mé hen al wel berecht j

Noch gacnde faken wonder flecht

:

En waer het ftuck fich wat verdracyt,

Daer is 'et al-te-mael bekaey t.

Ghy daerom vrienden, tot befluyt,

Sendt niet als wij fe lieden uyt

,

Sendt niet als mannen van beleyt

;

„Een wijs gefandt. en niet gefey t.

Frans. Jfunfolne vttjamais hommefonprofit.

j^/zf«ƒ . Embia al fabio a la embaxada, y no Ie digas nada.

tdejt:

Frans. Envoyez, lejage k rambajfade ,
é' ne luy ditez, rien.

Lat. Mittc fapientem, & de pauca.

Nederl. «Die upt melcften 0aet /

^ïBoct toeten toat De ftloefie flaet.

IBeet of rufï.

^aer gefeöiet beeï ramp / maer ötoafen ftrogen 't

meefl.

Lat. Ah caveat ne quid rudibus committat afellis

,

Qui bene curatas res volet efle fuas.

Frans. Nefaites mcfjagers des fols.

Nederl. g>teeeftt 0een bin0er in een0 btoafen^ mont.

Frans. Bten cjifol, qui kfoldcmandefens.

Lat. Non ex omni ligno fit Mercurius.

Magna negotia viris magnis committenda.

Nederl. 't^l^beteröp'töoofttegnjpen/ aï^ftntien

fïeert.

'i%^ öeter tegaen totfmit^ al^totfmeetjen^.

ïlenlt lemant met een geeft /

g>oo ftïDftÖP tn Den ö?eeft.

Proverb. lo. 2^.

^uelejile.vinaigre aux dens ^ & quelle tft la fumée aux

yeux : telefilepareffeuxkceux quil'envoyent.

Proverb. x6.6.

,^i mande mejfagerspar unfol, fe coupe lespieds : (jryoit

lapeine du tort qu^tl s^efifaict.

Proverb. 20.21.

XJnebonneparolepartant de Uhouche d'un foly perdfa va-

leur : car ilne la ditpoint en temps dr en licu.

Syrach 22. 13. 14.

Ne tienpomt longpropos avec lcfol,ö'ne i'amufepotnt avec

ccluy quf efi dcjpourveu dejugement.

Garde-toydeluy^ depeurd'eni'oirfuherie , é'^^^Jirebar-

bouilléquandtlfecourrafonordure.

Richter. Axiom.Hifl.9 1 . ubi excmpla vide tn utramquepar-

tem.

Ex thymbranemo lanceamconficiet, neque ex Socrate

bonummilitem. y^//'<'». //^.v.



Staten en Ampten. '35

vanger

Ifretckt:

C^n banot marr ratten.

ICkhaddejagcnsluft, en gingh met grootverlangen

Om eenigh vluchtigh hert , ofander wildr te vangen :

lek wasgenoegh vcrfien (gelijck hetfcheen) van als,

Den fpnng-ftock in de vuyft , den horen aen den hals.

Maerhoort wat my ontbrackj in pUers van hafewinden

,

Vanbracken die het wildt in dicke boffen vinden

,

Soo leyd' ick anders niet als katten nae dejacht

,

En dacrom heb ick niet als ratten t'huys gebracht.

Ach, 't fy van mijn bedrijf ! ach, waerom leefick langer?

'k En ben geenjager meerackben een ratte- vanger.

Wel mackers, hoort een woort.hicr dicnftigby geftelr.

Houdt katten voor het huys , en honden voor het velt.

En foeckje met befcheyt u dingen uyt te rechten

,

Soo doet u faken noyt door onbedreve knechten j

Want die met kattenjacgt^en brengt niet anders t'huys

Als ick en weet niet wat, een rat ofvale rauys.

Hoogd. \Vr iJr mtt «imn ju dcfcï ge^cf/ ttt egcr mit
^^ gecfvo^u.

^cr mt 1 6urcn ^u acfer gcftct / ^er eger mii hxxkn i,\x.

Nedcrl. fóópcr ^üt / ftpprr 5iri-tmfle.

jöaetquaettungtj i0't quart üjfrcften.

Wit ficö onber hm öjaf mengt / toert öan be ftotj?

nniaesrtrn.

Ital. Bimmi, con chi tu -vat
j ^ft^ro quelche tufai.

Nedcrl. 3|c& faï toetm utom flart

/

^egjijtmet toien göp omme-gaet.

Ital. ChtpratticA co'llupo, tmpara k urUre.

chi dorme co' cam, fi Iteva conpulct.

Hoogd. ^cr fic^ wmt tic flepw mifc^cr / ten frc|]>n_

McfrttP.

D// fpreeck-^voort fiude tot meer andere geUgentheden
gebruyckt konnén leerden j lii>a7it (geltjck t'anderen tijden

meer isgefeyt) dejpreeck-iooordenbeteeckenendat delejer

Tuil: als hy exempel^van iemant dieyeelttjdts dertele boecken

leejl y met Itcht gefelfchap omgaet y en geyle dienjl-bodentn

ftjn huys-houdingegebruyckt ; i'an defoodanige (fegh ick)

foudc niet onbequamelicken mtjfchten gefeyt mogen Iverden j

Die met kattenjaeght, vangt gecrne muyfen.
Hetfehe J]>rieck--?iOort kanoockop defcTviffein^t aeejie-

lickegeduytlverden i dat alivïe7iiet als met vlecfifelickein-

fichten totfijnberoepgaet y dat hygeen hcyl, maer ge^ijfe-

lick van den vleejjche het verderffalmaeyen^ ére.

U 2 Culejc



IVJ Staten en Ampfen.'-

'Culex foi^ir oculum leónis.

Niet weet waer hy hemkeeren fal.

lek wou dat alle trotfche lién

Hier op met oordeel wouden fien ,

En lecren uyt der leeuwen pijn

Niet al te fier en moedighzijn j

Want fiet ! niet een fco grooten beeft

Dat oock fijn minder niet en vreeft.

('>/ pel:f JitTlin:! aha: hicngrand chefve.

€cii liictin man/ mrt rm Weyn 0rtoccr /
I3elc tod ccn grootni boom ter neer.

^ "p N weet niet een foo fchoonen boom ,
Al ftaet hy aen een verfen ftroom

,

Al w.iil hy uyttcr-maten hoogh ,

Al rijft hy boven 's menfchenoogh

,

Al heeft hy noch foo dicken baft

,

Al voedt hy noch foo harden quaft ,

Die niet een kleyn, een cenigh man
In haell ternedcr leggen kan ,

Dien met een mes of kleyne bijl

Kan vellen in een korte wijl

.

Vr.ieght ghy wat dit verhael beduyt ?

En w.it ick Helle voor befluyt?

Een wcfpe queltccn moedigh pcert

Al is 'et duyient krooncn ween

;

Een muys ontfct een oliphant

Al heeft by noch foo grooten tant

,

Een mugge (leekt een leeuw in 'toogh
Al Icyt het hen hem wonder hoogh.

Ghy, daerom vrienden in 't gemcyn >

En acht geen vyant oyt te klcyiï

;

Dacr IS noyt foogcringeD man
Die niet lijn meerder Ichadcn kan.

Nederl. 3tl fcöijnt Den fjont niet groot te jijn/

XJotö banrjijt öp tocl een macötigf) fbijti.

fe:it moucheren picqut ban un grmid
cheval.

Nedcil. tfcnftatfitttocIopKnhmrinflf).

Frans. Vn

'y "Jïgrand- nyfage -.

'. kien dcjnma^e.

tpeut nuhi.

ÏDat 10 ban groot/ oftrot^/ of ÖOO0Ö;
<i^fn mugö flwlittoeïffn ïmito in'toosö»

J^Omt hiet eens vrienden al-tc- En fchoon hy fpringht dan wonder Hoogd- SBcnit betf<jn&iil»t< m omdf/
mael, hoogh, folH»(tif>nboc^ fut dn cUp^rttif,

Komt hier en hoort een vreemt ver- Het fteeckt hem in dat vinqigh oog i
^'"- ^'micum quamvis humiiem dodi eft mcmerf

^ael, Soodathyinhetganfchedal i^.L'?!,"t",7il^°fe'^"""^^P"- o-'^'^'-'-

Komthoorteenwondcrbaredaet -'
Daer op voor u te letten (iaet.

Al is de leeuw een moedigh dier,

Al brant fijn oogh gelijck een vier,

Al is fijn wefen wonder fel

,

Al is fijn fprongh geweldigh fiiel

,

Al is hy^jae. een machtigh beeft

Daer voor de ganfche w erelr vreeft

,

Noch is een mugge wel foo ftout

.

Hoewel de minftc van het wout

,

Noch is een mugge wel foo keen
Dat fy het beeft'komt hinder doen

,

En dat niet met een flimmen greep

,

Ofmet een onverwachte neep j

Neen, neen, fy eyft haer vyant uyt

,

En maeckt daer toe een hel geluy t

;

£n eer fy haer tot vechten Cct ,

Soo fteeckt het beesje fijn trompet ;

Het doet gelijck een dapper helt

,

Het geeft hem open in het velt

,

Het fteekt den leeuw niet in de fteert,

Dat is niet eens de pijne weert •,

Het fteeckt hem daer hy klaerftefiet,

Daer is 't dat het hem d'oorlogh biet,

Het komt hem onder fijn geficht

,

En vlicght hem in dat vyerigh licht

;

En fchoon hy dan geweldigh tiert

,

En al de leden omme-fwicrt

,

En fchoon hy dan ganfch bijfter raeft;

En dampen uyt fijn keele bjaeft

,

^ H i^ 11 bnant maer ren mier /

^00 Ijoiit Fjem booj ccn jjroufacm

Sliideptnn
Ilfjfiienfetitiju

Ncdcrl. OcfcUen'toiltutoelfaeraöen/
ï?n \é toelWepn öic niet han feïjaOtn.

Frans. Iln'eftpas fagecjui n'apeur ttu7ifol.

Ncdcrl. $|n én öceftgetiitoijfen geeft/
©IC 1)00^ fiechni nieten bieeiï.

Hoogd. ^€ \^ nicf)t an öcr iivoiTc «><kH\M
fön|l crltcff <inc t\\\ dncn hafcii.

Frans. Aupetii itupre:id on hiengrand lie-^rt.

Grandf iiiBe ritn dedans j

Petite chofe nuiflfouvint.

Nederl. 't 5fp beter ernfjonttcbiient/ ol^ tebpant
{lebben.

hat, Leo etiam minimarum avium fit pabuium.'
Curtiuf.

Neder). jnJïen treetooth cmbojö toel foo lange/
tot I)u eens" quaerht.

Ital. ytyichel.tmofcha h/i Uftia coL'era.

Lat Inell&tbrmicjtfuabilis,

Habtt & mufca (plencm.
Et pueri nafum rhinocerotis habcrtt. Martial. t.

Ep. 4.

E'.\i;:ls. A nioufe in time mavc bite a two acablc
Nederl. iDat Ijoo|nen Ijeeft toil fïchen.
Ital. Antl}f Ie ramcchic mcrdcrebhcro fhAVtfert

demi.

tngels. Tread a .worm on the kayle , an it wil tume
againe.

Lmi. Nedefpiciasdcbilem; nam culex fodi: oculum
leonis.

Hoc Adagium pctitum eft ex Ar.ibiim hiftoria : nam
cuhces inMcIbpotamia mirèinfefcnt Icon« Sfr<ï-
iolih.ib. Mdrcellm.lib.i%.<\uOi\\iz: uiScErpe:.
Ctnf 1. 24.

Boni



Staten en Ampten,

Boni pafloris eft rondere pccii s , non deglubere.

i37

Dl tCon'mg

VI7El,vrient,hoegajedus tewerk?
' ' Ghy zijt te raeu, naerickhet

merck,

Het fchijnt niet datje fcheeren wilt,

Maer datje wel rer keurevilt

:

Ey ftaeckt u voorftel, raeuwegaftj

Want daten is u noyt belaft

:

^ttWI aï0ie fcöapcti fcöeett / ^ict öat 0ïjpfc niet en bfm.
Neen, neen, een herder van het vee

Die hout het vil-mes in de fchee

,

En is te \ reden met de wol

,

Al is fijn mande niet te vol

}

En of hy fchoon de kudde fcheert

,

Nochmaekthy dat het niet en deert,

ten hovenier ofgroenfel-man,

Indien hy recht het ambacht kart

,

Snijt wel de bladers van het kruyt

,

Maer treckt voor al geen wortel uyt.

Dus fooghy paft op mijn gebiet

,

Soo fcheert hetfchaep, maer' vilt 'et

niet.

Nederl. \1/%t Df ft«r0 tt öirpc fnupt /

Zit. Odi olitorem qui a radice olera exfcindit.

Nederl. g>nt)t foo Ijct fttupt Dat tjct macQ Wijöm
groepen.

g>mtptgöP tt öart/ foo moet öe neufe öïoepen.
Frans. Apres ratre iltiy a k tondre.

Nederl. ^en moet be frfiapen fcgeerennae fptooïïe

ïjebben.

Ital. Chi trojjpo munge, ne cdva'lfxngue,

Seneca Theb. -verf. 6yy.

Lat. Qui vult amari, languida regnet manu.

LtpfiHsinprxfa.t. Politicor.

Prareftis hominibus, fed hominum caufla: nee domini

modo& arbitri rerum , fed tutores& adminiftrieftis.

MaUimprobiqueiUi, qui inimperio non nili impe-

rium cogitant ; fuperbi , defides , & qui fe non civibus

datos arbitrantur , fed fibicives. Nam (leut fiderailla

fplendorem habent , fed ut ufibus mortalium defer-

viant : fic vos dignitatem , fedcum munere officioque

devinftam.

Hinc Micheas Propheta taxat acriter populi Proceres

nomine Dei Qpt. Max. in hacc verba erumpens. Cap.

3. verf. 2.5.

lis rAvi(fent lapeau de cesgens icy de dejftts eux^dr l^tif ch^if

de diffus leursos.

Et ce qutls mangent ^ c'efl U chair de mon peuple : (front

efcorché leurpeau de dejpts eux ,
é" ont cajféleurs os , &

les ont mü par pteces comme en unpot ^ er comme deU
chdtr de la chaudiere. (jc.

*~p Er wijl een herderop het velt

-*- Sijn jonge geytenover-telt.

En foeckt met yver over-al

,

Tot dat hy vint het vol getal ;

Soo was 't dat hy een menfche vont
Ganfch fiaeu en totter doot gewont >

Gelijckhy aenderheyden lagh:

En als hy duyftnt vliegen fagh,

Die faten in dat verfe bloet

,

En werden even daer gevoedt

,

^agre bliegen bijten fcöerp.

Soo krecghhy deernis met den man.
En joeger al 't gedrochte van >

Dies meynt dar hy hem gunfte toont,

En dat fijn lijden wert verfchoont

:

Maer de gequetfte die het ftiet

,

En acht dit vry fijn voordeel niet,

Maer riep 'er hevigh tegen aen

:

lek bidde laet u jagen ftaen

,

lek bidd', hou ftille, lieve vrient,

Ghy doettoch datmy niet en dient ,

De vliegen die ghy ruymen doet

Zijn nu verfadight van het bloet,

E n al wat in haer plaetfe koomt

Daer ben ick by fter voorbefchroomti

Want dat is uytter-maten graegh

,

En dient my tot een nieuwe plaegh:

Dus wat ickimmer bidden mach
Laetmy flechtswefenfooïckplachj

Want als het immers wefen moet

,

,jEen vette vliegh is eerft gevoedt.

M 3 Vcrh



W.icrheyts kracht.

Ferith non fuoJl.tr fepoUa.

Wi ïcpt ht toaeröept in firt0tdf/

A Lpoogt'ermenigh menfchde Waerheydtt'onder-
-^~^ drucken,

Ten fal hem evenwel , ten falhcm niet geliicken}

Hier baet geen flim beley t, geen lift of loofe vont

,

Geen boofe klapperny -, geen afgerichte mont.

De Waerheyt aengeranft met drift van quade tongen

Wert fomtijts met gewelt als in het grafgedrongen

,

Als in het ftofgedruckt > foo dat , gel ijck liet fchijnt

,

Haerluyfter, blijde verw , en alle glans verdwijnt

:

Maer fchoon de rcyne maeght is inden kuyl gefteken

,

Sy weet 'er even- wel , fy weet 'er uyt te breken,

m toflt öaer bjucfit bat moet 'rr af,

Sy opentja het graf , fy licht de ganfche ferck

,

Al ifïc noch foo fwaer , al iflc noch foo fterck. (ven,

Dewaerheyt.fchoon verkracht, enlaet haer niet beder-

De Waerheyt, fchoon gewont, en kan doch nimmer
fterven

,

De Waerheyt recht haer op , al is 'et iemant fpijt

,

De Waerheyt is van outs een dochter van den Tjjt

:

De Waerheyt , wat men doet , en is niet in te dwingen

,

Al fou de felfte rots in duyfent ftucken fpringen

:

De Waerheyt bortelt uyt gelijck een fonne-fchijn

,

De waerheyt , hoe het gaet , wil niet begraven fijn.

CS« ivirï) ntd)(é fo rein gcfponncn /

éé fomt ju Icijt at: &i>' fotmcn.

.Oirt en lDo:t foo fijn gcfponncn /

<Df 't en hoiut nocf) acnbtr foniicn.

A L heeft de fpinnekop haer wcbbc fijn "cfponnen,

^Noch komt 'et evenwel, noch komt 'et aender

fonnen

;

En fthoon men haer bcdro" ten cerflcn niet en fag j

Soo komt 'et evenwel ten Tcftcn acn den dagh.

Hoe men ig f] im bedrog wort hier en xlacr geweven

!

Hoc menign loos beley t wort hier en dacr gedreven I

En fchoon het iemant heelt ook fomti)t$ menig jaer)

Het wort des niet-tc-min ten Icücn openbact

;

Het oog,hctwjckeroog,d.icr uyt de lichten vloeyen,

De Sonn' h.icr voetfel hecft-de korte dagen groeyen:

Het oogh, het wacfceroogh, dat alle dingen fict ,

En evcii in der nacht fi)n helle Üralcn fchict

,

Dat opent a!lc dingh, hoe fcer het is veiholen.

Hoc di'-r het eenigh mcnfch van icmar.t is bevolen ,

Hoefeer het iemant deckt, of in het duyiler fliiyt

,

De Waerheyt lieve vricnt , die kijckt ten lellen uyt.

Neder!.r\ «2 toacrfjcöt bit in 't bunfarhiafj /

3>ie honu met hlacrljcpt acn Dcii öarjö.

Sfatns. Aunque compuefla la mentida, ficmprces

vcncida.

Ncderl. 3(liobelcn8tnffl]OonbcWctt /

^u öDct nocö Ijarm mcrrter Itct.

?[I i* De Iciiijcn Vuonber fncl /

<r>c löaerljci't aebtcr-fjacltrc tocl.

Vrjns. Onprethi p!.':f:!il} U7:t>^ev:eur q-i'tni beiteux.

Nedcrl . ©c Iciigfn ftact maer oy een been

;

Oact U.'cechtljan: öat / foo öceftfer geen.

Trans. yllaparfinvainBventè,
J'erité aime clarté.

\'eritas nunquam latct.SfH.

Ncderl. Qctliomt ten Icflcn aen ben Darjjj

iöat in bc fnecn terljolen (atjf).

L.it. Tenue eil mcndacium
;
pellucet , fi diligentet

infpcxcris.

Nederl. ïöatljt u tocl ncerfliöf) ban bc baet /

^00 i.a 'er tegen lengené ratt.

Det gact nocp fjeben al? Ijct plaiirl) / ,

"t^m leiten is ben bjijfren batrlj.

Ital. No7! tifjica tante m fult cimt de monti, chtil

joh non la dif'jccia.

L.Tt. 'V'critaspremitur.non opprimitur.

I tal . Il ttempo t padre deUr. verila.

Fians. La-verité eftfiUcdutemps.

Veritas eü temporis filia. A- Geil. ii.c ii.

Frans, ylu dernierfiaura-on tfiii a manere Ie L:rd.

Nedcrl. .jtlcu ficttcn Ictlcnauiberiftroiit toiebc

mifpcl?'acaetenljecft.

Dit luy t wat plomp, als vele Hooghduytfchc fprcuc-

kcn, maer 't heeft echter fi)n bcfcheyt.

Ital. Le bugie hanno logambt cone.

Quidquid fub teria cd , in apricum profcret artas.

Horat.lEpifl.d.

Spaens. Lu inentida no tienepiei.

Frans. Le metifonge na foint depieds.

Spaens. Antes toman al mentiojo quel alcoxo.

Nedcrl. ,»lVn banijljt bic liegljtmctranerfpoct/
Jtl.^nien ren tragen htcpel boet.

Frans. Le.' femmesJont fories , vinis fur tiiites chifts

•veriiéa téu/iounl; de{fus.

Il tfy a thojt tantfoit elle celee ,

Siècle tcmps ne rende averee.

Ventas pedes h.ibct ad ftandum , mendaciumnon
habet. Benfïre Apophtheg. lib. X. num. v

ad v.(>ii. Nederl. ©c JDacrfcctit Ijitft bcn balïrn boet

/

HDannesr bc leugen ballen moet.
Mentindir :

Griecx. A'yj 3 ^t (f
2-, -riS, ihiiticu ;^^<;.©...id eft:

Lat. In lucis or.1? protrahit verum dies.

3?acr en \i nlel bcrbo^geu Dat niet opcnbactfal
lDO|bcn. Marc.i^.:i.

Vi.l.Erafm. In Adagio.

Tempus omnia rcvclat.

Stneca Ira z. cap. il.

\'eritatem dies aperit.

A vcritate laborare niinis jus fxpc ajunc, cxtingui

nunquam. T. Livius lib. ji.

Mat tb. 10. ï6.

Nihil eft opcrtum quod non rcvelabitur.

fin-H-tnu

Afthctf e/'ï irn?<><mi f/^,liifii nQÜialai. id cft :

'PoHcri diet fapientilTimi tcftcs.

Clitnens Alexandr..Strom.^. etrea pr.

X(c,u IC. Tntfi T tè\v}i( (^.tX%y.^i. id cft :

Tempore & labore elucefcet veritas.

MarJiLir. Infigni LegAt. '.

Non pofflim profcdo nifi cum die ac fole vcritaccm,

nifi cum nofte nc tenebris mendacium comnarare.

Quod verum eft , lateat quamvis , aliquando patcbit

;

Hmc & apud Grajos nomen (tAiiJïi h.ibct. loh. Cirr-

ntu.

: r:de Richt. Axiom.Ecch f. 161.

ïöatqnam ban liegen 5?at falfacrbUegcn

;

jïlacï J)oc 't 'er jjact / ©e VuacïJjept ftact.

Alittlc



Alittlepot Isfoenhot.

ix

<Bm ftlrpn^ pot / öoo? toepniölj\mt i

3^ic maccftt tfrflom een groot getier*

VRrient , fijtghy gaft , offijt ghy weert

,

Komt biereen weynigh aen denheert

,

Komt let eens wat 'eromme gaet

,

E n wat 'er aen den vyere ftaet

;

Want foo ghy grijpt den rechten gront

,

Hier is yet dat ghy leeren kont.

Enfiet 1 hier is een pot gefet

,

Daer hebick vlijtigh opgelet

,

Al is die nae de vlam gewent

,

Al is 'er viers genoegh ontrent

,

Al leggen daer veel kolen aen

,

IS och blij ft hy echter ftille ftaen

:

En ichoon men hem veelhitte biet

,

Hy fchuymt , hy raeft , hy bobbelt nietf

Maer fiet den pot aen genen kant

,

Die fiedt genoeghfaem Tonder brant

,

En fchoon hy raeckt naeu aen het vier

,

Hy maeckt tcrftont een groot getier

,

Hy maeckt j'k en weet niet wat geluy t

,

Het fchijnt fijn gront fop wilder uyt.

\^raeght iemant hier de reden van ?

My dunckt dat ickfe geven kan

:

T\ ï.grmi-rcgeU van "Jtle menfihen die groot-mttdigh rvilien p^htjnentezijn

,

^'^ gaeii regel-rtcht nev, niet alleen tegensde rechte groot-moedigheyt , maer cock

regcl-rech: tcgensalle eygmfchappen 'vaii een recht Cbri^en.Veel jneynevgroote cere

te zijn uitt te-verdritgethmacraUefneneenyderfeytelick uyt te wetten-jen in tegen-

deelfoo wij
ft degefonde Leere

klaerltck uyt, dattergeni meerdergroot-moedighey dt

en is, alsongelijckmetgcdult tekonnen lijden, enfich inpjn tochten te overwirinen.

Een Chrifien e?; kangeen vafter teycken hebben, van dat hy een hut Gods is,alsdjt

hy nutfachtmoedigheyt, en (onder veder-wrake , kan Ofcrfetten het on^elijck dat-

men himaendoet. Leert vanmy datickootmoedigh enfachtinoedighbenvan

licrten , (Jeyd: di Hcere Chriffus) en ghy fult rulle vinden aen u\>e aelen. ^Ue

De pot die in de vlamme ftaet

»

En doch niet op ofneder gaet

,

Dat is een groot en machtigh vat

,

En daer in fchuylt een killigh nat

,

Die wort niet haeftigh omgeroert

,

Ofdoor het vierom hoogh gevoert >

Mat-r defe pot van kley n beflagh

,

En daer maer weynigh in en mach

,

Die is van ftonden-aengeraeckt

Met dat hem maer het vier genaeckt.

Nu vrient , ftaet noch een weynigh ftil •

En let eens wat dit feggen wil :

Al wort een edel hert geterght

»

En dickwils dit en dat geverght

,

Noch wort 'et niet te licht beroert j

Ofvan de gramfchap omgevoert

,

Maer neemt 'et op met koelen moet

:

Al wat hem dees ofgene doet.

Maer yder menfch van kleyn verftant

Die bobbelt als in heeten brant

Soo haeft men hem maer eens genaeckt ;

j.Geringebreyncn haeft geraeckt.

k'eyn en •üuylge£>uys is wraeck-gierigh ; muyfen bijten , bycn fleken,fl.vigen , cock

on'jtrhoetsgeraeckt, fchietcn haer fenijn, 'kinderen fijn korfel , oude en facke lie-

dengemelijck , maer een wel-gefleh lichaem , geftijft met een rtcht-matige zitU

,

kan lijden en mijden.

Dit foudeoocktp een anderenfin geduyt konr.en wefden,als te wefen:dat Iemant,

vaneen kleynen ofte middel-matigen paet , met weynighfichkanvneiren, mtt

kley ne kollenfijn huys-gepn niderhotidcn; want anders

,

<C->ioot i? DU i'?of/ ©cel moet 'cc of.

En in tegendeel, ts

Cot ccti Wennen oUen toenniöi) bi.icr.6 bnn nooöc

U 4.
Stulto-



1^{J bunen en Ampten.

Stultorum cft cum ftercore pugnarc.

M^n öoutöem ijoo^tmmf^tm geeft /

^ie tuilgaen titt^tmmet een D^eeft.

TT Et is voorwaer een rechte geck
*--'• Die luft te vechten met eendreck

;

Want of hy fchoon al met gewelt

Sijn vyant plat ter aerden velt

,

;Wat wint hy metfijn kloecke daet.

Als dat hy fich wel vuyl begaet ?

En dat een iedermet hem fpot

,

Vermits hy leelick is bedot ?

Ghy die van fpotters wort geterght

,

Ofdoor een guyt tot fpijt geverght

,

lek bidd', en achtop geen gekijf,

Vandees, of die, van man, ofwijf}

Mijdt liever , reync zielen , mijt

,

Lijtmetgedult, ó vrienden Iijt:

Want fchoon ghy klappers tegen fpreeckt,

En oock haer loffe reden breeckt

,

Noch echter wintghy niet met al

,

Als enckel leet en ongeval

,

Noch echter wort ghy niet te kuys

,

Maerkomt noch des te vuylder t'huys

;

Het is dan quaet hoe datje 't maeckt

,

Geen dreck en dient 'er aen-geraeckt

:

,jWant noyt vocht iemant met een ftront

,

jjDie fich daer door verbetert vont.

T> Acchaebacchantifivelisadverfarier

,

•*^ Ex infana infaniorem facies ; feriet facpius.

Si obfequarisjuna refolvas plaga.— Plauf. Amph. 2.2.

— Si ftimulos pugnis caedis, manibus plus dolet.

De nihilo illi efl: irafci qui te non flocci facit. PUut>
TrtcuL z.2.

— In audaccs non eft audacia tuta. Ovid, i o. Met.
Lat. Ignisgladiononfodiendus.

Frans. Ne debapamt avec ungrand Unguard ,& n^entajfe

point de bots k fonfeti. Sy r. 8. 4.

^et fansS öeïijffte te fteoöen i^ boï ttoöffeïaeötig^-

DepDt / met fijn meerDee i^ buJUgöepÖt / met fön
minDer / fonöer öope ban eew. <!5nt»aeeomï0'et

Sietet:rpn0ebnItteoeffi^nen/ en fdn ruflete|[)oubett <

Couper in Anatome hominif chrifliani.

^vd goet man en moet nopt tegen^ quaDemenfej^en

firijöen met öaer epgen mapenen , bat 10 / feïieli^

Den met féljelDen bejegenen : bjaut andere eni^'ec

tufleöen Den genen Die tergöt / en Den genen Öie

getergï)ttoo?t/ geenUcrfcöil/ al^öatbefeeerfï/ en

D'anöec lefï/ een qnaet-Doenber\m%
Auguft. Eptji. f,

Paratuseflet debet homopiusacjuftus patientereorum

ferre ac fuftinere malitiam, quos fieri bonos qu;rrit,ut

numerus potius crefcat bonorum , quam ut pari mali*

tia fe quoque numero addat malorum.

Non



Stilten en'Anjpten.

Nontace invidta quando gloria crida.

54 1^

j^gt htt)t ijfln fpijt/ ÏBuct ceu rgt.

C Iet wat een fclfaem ding! hoé gaen des werelts faken?

*-^ Het licht, het fchoonfte licht, dat kaneen doncker

maken

;

Want als de gulde Son haer toont op eene zy

,

Daer valt van ftonden aen eenfwarte fchaduw' by.

Al waer oyt Ecre komt met haer vergulde ftralen

,

Al waer het bly geluck komt uy t den hemel dalen

,

Daer is vanftonden aen, daer is de fwartéNijt,

Die met een open keel wel luyd' en leelick krijt.

Die laetfchier nimmer afvan regens eer te rafen.

En komt haer vuy Ie gifop haergeduerighblafen ;

Maer 't is een nutter ding' wanneer hecGod behaegt)

Vandeesendiebenijt,alsoveralbeklaeght.

Laf. Virtutis comes invidia.

Ital. Al?» e firtufenz^A inytdU.

Summa petit livor. Ovtu. i Rem. Am.

Frans. Heureufe yie n^eftfxns enVie.

Nederl. 't0é öcter bmtjt/ flï^ öcfeïflcgöt

Lat. Sola miferia caret invidia.

Ronfard i.Od. lo.

C^fJlgrxndTndiTeJlre miferahle ;

JHaü cejigmni bien cCeflre enyie'.

Nederl. 't Sl0 Den fenen öont leet Öat b'artöer in tie

fteucfeengaet.

ÏBiclüeIgfbi)t/

i^ictoojttjennt.

jf^aerecrenfiaet

i^oïöötnijtenöaet.
Horat. l.Epifi. 2.

Invidus alterius macrefcit rebus opimis.

Plaut.Trucul.^.Z.

Quiinvidentegent, quibusinvidetur rem habcnt.

Idem Milit.i,.!.

Qiioniam xmulari non licet, nunc invideS.

ldemC^pttv.'3,.^.

Eft miCerorura, ut malevolentes fint , atque invidéant

bonis.

D. Heinfius Tanegyr. Scaligeriy 2 Syhar.

Sic tua cum exhauftas luperent prxconia Mufas

,

Accedittacito furtiva calumnia morfu ,

Et folus populo qui fis quantufquefatetur

Livor iners animi : dignos tibi folvit honores

iEmula gens, nomenqueaugetjquodtollerePhcebus

Nefcit, 8c attonira: nequeunt perferre Camoena:.

Namque ubi fupremo rerum ftetit ordine virtus

Divitiisinnixafuis, quam tangere nefcit

,

Impetit infelix , 6c derrahit omnia, livor. (drc.

Vide ejufd. Oden ad Rein. Bontium lib. i S.yhar. ó'f»*
prai.p.j,!.

InvidicE luctdentam defcriptionem videapttdOvid. Me^
tam. z. ctrckfrtem.

4\t}i



i4i Staten en Aniptcn.

<!?Frft toffttujirr \}fn ; ^f fr'fr^

Die ghy fict aen mijn voeten doen

:

Ghy iiec het leer is wonder net

,

En aerdigh nae den voet gefet :

Ghy fiet een wonder fchooncn naet

Die geeftighom de fole gaet

:

Ghy fiet, m plaetle van een bant

,

Een roos geciert met diamant

:

Ghy fiet :n als een mceller-ftuck

,

En ftelt dit onder mijn geluck.

Maer ghy, die dit van buyten fieï

En voelt het innigh pr.nngen niet

,

Van buyten fchijnt het moy te zijn ,

Maer binnen is een ftillepijn

,

prijft , ó vrient , de nieuwe Een pijn dicmy geducrigh wringt

,

Hoc dathy binnen is geftclt

,

fchoen. En mijngehcelevreught bedwingt. Enwathemindcn boefemquelc,
Men 'oordeelt dickmaels cenigh Ghy foudmiflchienufwaerften druk

menfch ^ Verheffen boven fijn geluck.

Alsof hyhadt fijn 's herten wenfch, Gelooft 'et vry , al draegh' ick

Endaeromvvortonseygenftaec fchoon

By ODS mifprefen of gehaet

:

Een prachtig klcet, een goudekroon,
Maer Ib men waerheyt fpreken mag , En boven dien een konings ftaf>

Ditisvoorwaereenquadeflagh; Al dat en weert geen hooft-fweer af

j

Wanthy. dien ghy geiuckighhiet, Ick benjcylaes lick ben gequelt,

Hecfc dickmael cenigh (lil verdriet, En dickmael wonder vrecmtgeftelt»

Heeft dickmael jick en weet niet wat, Ickvoelejaecen fwaer verdriet

Dat ghy van buyten nietenvat: Schoon dat 'et yder niet en fict,

Maer foo ghy eens ter degen faeght Ick voelc dat my binnen wringht j

Hoe dat fijn hcrtc leyt enjaeght ,. „Ten is geen gout al wat 'er blinckt.

Kederl. i^ (j^nmmtocfcljccn

rE>atl)!incïit ^atto?in0Öt.

^ofh Öarr mrn 't nift fn fift /

3!0 Dicftmarl groot bcrö^irt.

Frans . Chacun fent rnieux ce qti^k l'ccil Itiyperid.

Nihileftabomni

Parte beatum. Horat. 2.0d. 1 6.

NuUieflihomini perpetuum bonum. rUut. Curc. 1,3.

EnntmapudCtc. 2.. Vin.

Nimium boni eflij cui nihil eft mali.

Horat. 2. Od. i 6.

Non enim gazx, neque confularis

Summovet liftor miferos tumultus

Alentis, Sc curas laqucata circum

Te£ta volantes.

Etpaulcpojl : Scandita:ratasvitioranaves

Cura, nee turmas equitum rehnquit. &c.

idem^.Od.i. Timor&rminx
bcandunt eodera quo dominus, neque

Decedit xrata triremi , &
Poft cquitcm fedet atra cura.

Bttchananu^ lephte A^t.
f.

.
• FortunanuUificrefulfirprofpera,

, Adverfa ut illa lance non penfet pari.

Triftia fecundis,& fecundatriftibus

Viciffitudo acerba fortis temperat.

D.Rochtis Honcrdifu Thamara:

Muricisfacrinitor,

Gemmx rubentis munus auguftum fali

,

Suffiilta cedro te£ta, cedrus divitc

Auro rcvin£la, fluftuantem peftoris

Non fiftit acftum. glifcit ex lactis malum ,

Et inbeatosgraviüs infurgitdolor.

Jon. Quincafubillosfrpeproftcrnitlcvis.

Nilferre poffunt, ferre qui minimum folent-

Rob. Garnier

:

La crainte (jr Ufoupcon, la defiancep/tl/e

Accompagnefit toujiotirs Li majefléRoyale.

'tm



t3l00aim0pffttrrirnrc0eiini/al^menm'tt>?oo8efïa«.

M3 \

HEt is een aengename faeck

,

En dient veel menfchen tot ver-

maeck

,

Tefienhoe winten hagel flaet

Wanneer men in hetdrooge ftaet

,

Te fien hoe dat een dicke wolck

Komt neder-ftorten op het voick

,

E n hoe het driftigh hemels-nat

Maeckt al de paden glibber-glat

,

Te fien hoe fich een ieder mijt

,

En efter noch ter aerden glijr.

't Is luftigh van een ftille ree

Te fien een ongetoomde zee

,

Te fien haer wonder groot gebaer

,

Te fien eens anders groot gevaer

,

Te fien hoe dat een machtigh fchip

Rijft boven aen een hooge klip

,

En weder in een korten ftont

Woif afgedreven ïia den gront

,

En weder met een fnelle vlucht

Komt op-geftegen in de lucht.

Voorwaer het is dan licht gefeyt

De lieden hebben geen beleyt

,

Defchipper, ofde man te roer

Dat is voorwaer een rechte loer

:

Wis foo ick ftier-man wefen mocht

lek ftierd' het fchip in genen bocht

,

Ick ftierd' het fchip in genen kolck

,

Soo hield' ick 't fchip, en al het voIck.

Sietdus foogaet 'et overal

Wanneer men komt inongeval

;

Want die gefonde leden heeft.

En van de koortfe niet en beeft

,

Weet veeltijts wonder goeden raetj

En duyfent kruyden voor het quaet

:

Maerkomt hy fellefs in 't verdriet

,

Soo ftaet hy daer wel flecht en fiet

,

En kucht dan meer als iemant plach

Die oy t van koorts te bedde lagh

;

„Want als de noot gaet aen de man

,

„Dan fietmen wat de meefter kan.

Facilè omnes , cüm valemus , refta confilia «grotis

damus. Terent. A?ici. 2.

Neder! . ]^oc Ï!fï)t 0fcft icmatit gofbfn raet /

a^annccr ï)P t^m goeöen fïaet.

^e Befïf fluer-ïupöm 3i)nm\ ïant
Lucret.lib.2.pr.

Suave, mari magno turbantibus arquora ventis

,

E terramagnum akerius fpedtare laborem.

jDoo? toint n\ ftroom i^ 't goct friarcn.

Eenfchipper oj> dejirmde, ofaen de z.ee-kantfittende ^Jpreeckt metfijnsge Itjcke

,

yyIJfinde op eetifchip, 'voorden yyint afkomende.

Y kom en fegh ons , lieve maet , Hy badjhy fchreyd'.hy riepJiy kreet, lek bidde daerom goede man
Die hier ontrent den oever ftaet j Als een die van geen ftieren weet

:

En fiet ! hy quam doen noch te recht

Door byftant van fijn buer-mans

knecht

j

Maer nu fit hy en koeckeloert

Hoe gaet 'et dus met onfenJ an ?

Hy fchijnt nu vry een dapper man

,

En 't was maer dees voorlede weeck

Dat hy ellendigh ftont en keeck -,

Hy quam met onweer voor de Maes, Als een die bruylofsgaften voert

:

Daer fat hy doen gelijck een dwaes

,

Hy fchijnt nu meefter vandé ftroom.

De neer die dreef hem aen den gront, En ley t het fchip als metten toom

,

Dies ftont de broeck hem dapper Hy maeckt vooral een blygeluyt,

ront

,

En al de wimpels waeyen uy t

;

Ey fegh ons hier de reden van ?

Antyyoorde.

Als wint en ty van achter koomt

Dan is de fchipper onbefchroomt

,

Dan leyt hy fpelen fijn gepeys

,

Hy fingt , hy quinckt , hy drinckt een

Hy is te wonder wel gefint •, (reys

,

(O 't is goet ftiei en voor den wint
!

)

„Maer als de noot gaet aen den man,

„Dan fietmen wie het ambacht kan.

El cor-



,,J^,J„., ,»v...,v^

El corcobado no vee fu corcoba , y vee la de fu companon.

€en anb^c ïjeeft aïtrjt Öc fcöult /

Z^"* Hy fiet in defe prent gefchildert naer het leven

,

^^ Hoe dat 'er menig menfch een ander weet te geven,

Hoe dat fchier yder menfch eens anders fcylen fiet

,

En weet (gelijck het blijckt) lijn eygen feylen niet

:

Ghy fiet een buliigh menfch een bultenaer begecken

,

Ghy fiet hem fijnen mont in vreemde bochten trecken

,

En fiet de fpotter felfs en is niet als een dwergh

,

Hy torft op fijnen rugh een bulr gelijck een bergh.

Ey wat is van den menfch 1 wy konnen onderfoecken

Eens anders huys-bedrjjf, eens anders reken-boecken

,

4^tm mmfcö en firtfon fP0cn hw\u

Eens anders ganfch beleyt tot aen de minde ftrceck,

Enin onseygen huysenfien wy niet een fteeck

:

Wy weten alle man fijn lefTe voor te fpellen

,

Wy weten alle man fijn feylen op te tellen

;

Maer niemant keert hetoog ontrent fij n eygen fchult,

En fiet ! op onfen rugh daer hangt de meeue bult.

Ey vrienden, nietalfoo: laet vresmdc lieden blijven

,

En w jlrgeen fchamper jockop iemant anders drijven ,

, , Maer daelt in u gemoet. Het is een rechte geck

„Die veel een ander ftraft , en nimmer fijn gebreck.

Hoogd. (?N 3c tafel) rtuff ï)cm arp tvit nic>

^^ maiu f<(xn.
Frans, ^i d'autruy parier voti.ir.t.

Re^^ariiefiy \ ^ il taira.

Ital. Tal'hut/;maaltruy,chifepelfoc(md.mu. '

Hoogd. 3if)( ii^ fct^cr t"; öcc "v^fcn.

Spatns. Niay quienfusfultasentiendajcomolasilc

fu vezino. ideft :

Frans. Il ny a perjhme qui rccogr.aiffefa f.iutes

,

commeccUes de fcn voifïv.

Nedcrl. <?ietoclT!)nciigciit)ntöoo2-fict/

«Ciifpot iiictfgjicn bucr-ntan met.

ïöocoh icniaiu rccl)t ftjn ciiani frijiilt /

^P ftigb iioiit op ftjivi nuchcT.6 UiilC.

Crimina qui ccrnunc aliorum, ncc fua ccriiun:

,

Hi fapiunt aliis, dcfipiuntqiic fibi. Orrenm.

Quod fi cupiditate jiidicandi judcxcfTe vclis> fcdem
ego tibi oHcndam qux ma<;nuni qiiïllom tibi

confcrct , & nulla animi labc maculabit. Scdcat

mens & cogicacio judex in animatn atque con-
fcicntiam tuam ; addiicasomnia dclicla tua in me-
dium: & dicis tecuro

,
Qiiareho<- vel illudaufiis

CS? Chrj/oflcm.

ÏDat flctalH' Dcnfjjlintrr inuto^ üjoröcrs' oorjci

fiiöc ciiiiu-rt öciibalcfi niuootjljiucc actoacr»
Macth. .7. J.

Ita comparata el} liominum natura omnium ,

Aliciia iit melius vi Jeant , & dijudiccnt

,

Quamfua. Teretit He.titt.'}. I.

C'ic. Fitricfcioqiiopaflo, ut m.igisiii aliis ccrnamus

fi quid dclinquitur, qu.-ini nobifmct ipfis.

Eü proprium ftultitut, aliorum \ itia ctmcrc; obiivilci

fuorum. l.ÜM.

Nihil turpius eft convitio quod in autorcm rccidii

Plnuirch

Ciitull. Suus cuique attributus eftcrror

:

Scd non videmus mantic» quid in tergo eft.

Ph^dr Fah:il.67.

l'erajimpofuit Jupiternobis duas

,

Propriis rcpletam vitiis poft tcrgum dcdit

,

Aljenisantépcdusfufpenditgravem.

Hac re videre mala noftra non poiïlimus:

Alü flquid dciinquuntj cenforcs (Umus.

hicerti apud Plutarcbum

:

a'»«» 'iwrtoi, ai'jii tXxnn /i^vui. id cft

;

Aliis mcdetur, ipfe at ulceribus fcatet.

luvenal.Sat. i,

I.oripedem reftus dendcat, jEthiopcm albus.

QiMs ca lum terrï non mifceat, & mare coelo ,

Si turdiTpliccit V'erri, homicida Miloni ?

Clodiusaccufct machos, CatilinaCcthegum

,

In tabulam Sylla; fi dicant difcipuli tres.

Horitt. i.S.Tf j.

Qm , nctuberibus propriis ofl'cndat amitum ,

l'oltul itjignofcat vcrrucis illius. yEqnum eft

Peccatis vernam pofccntem redd:rc rurfus.

yidt onmino Richter, jixictn. Hijl. 176.

Cbactm a unfol etifi manche.

Coft ooch btn toijfcn in ötnioti/

5?>acr fit ccniaccfi^cn in De bou.

r\ Acr is geen menfch foo wel gciccrt

.

Nochom fijn kunft foo hooghge-eert

:

D.icr is niet een foo wijfèn man ',

Hoc veel h>' weet, ofw.it hy Lm ,

Die niet een gcckjcn by hem voedt •

Of binnen in fijn mouwen broedt

;

En fiet! dat wilder dickwilsuyt .

Oockdaer het dickmael niet en fluyt.

Maer waerom hier toe meergedyt ?

Ofmet veel w oorden uyt-gcbrey t ?

't Is met den menfch alfoogeftelt.

Hoc rijck, hoc wi|S, hoe grooten helt

,

Wie dat 'er is of komen lal

,

Een yder heeft fi^n eygen mal

,

Een yder heeft een ftil gebreck

,

Een yder heeft fijn eygen geck ,

En noch is 't al de wijfte man
Die beft fijn geckjen helen kan.

Kedcrl. XT <©5t man m tjaöt foo toijfcn (in /

€>f öacrfattoeiccn 0fcIijcnm.

Frans. Nul fifize . ^J«/ parfois ne rage.

Il u'e/{jamais figrandejPrit

,

S^i n'aitdeftiUie unpe'tit.

Il v'y aJimiJèfabUi quine port e tinflatteur deJansfo)-'

mefmt.

Ital. Sdlo Iddioefenzapeccato.

Spaens. Chacun necioJuaporradit.

Nemo fine criminc vivit. Ctito.

Nedcrl. 4?fciiho}cnfonbfrhaf.
1 rans. // >;'_) aji bou t/iv, qa: ti\vr Ite.

Nam vitiis nemo fine naftiturj optiniuf ille eft

Qui minimis urgetur. }!t»:i!.

Unicuiquc dcdit vitium natura crearo.* Prop.

Nullum inpenium magnum fine mixtura dcnient-ar.

Ssiieca.

Dien nefe -voitjamais de Ufauteti(f.iiU:r

I.e natureldtl'hownie ejifiuventdet'.'y.ir. Ronfard.

iMt^tX



ï^eptl toü aïtijt öoojtiaafffn.

T Edmael quam ick in een velt

•-' Daer een veder was geftclc

Tor een uy^gelate v reught

,

Iviae de wijfe van de jeughtj

Jonge li den van het landt

Songen: fproniifn, handt aen handt:

Ydermaccktegroo gcfchal,

y der was 'er even mal

;

Doch van al'-^n was 'er t en

Met een krom. en krepel been

,

Met een plompen ftt)mpcn \ oet

,

Die had '. eeren op den hoet

,

Die was voren aen den dans

,

DiewaAy dtnrofen krans.

Die wasom en aen de mey

,

Die was le\ der van den rey

}

Wat men peep ofwat men fongh

,

Krepel had den eerften fprongh

:

AHsFopecnrapgcTcl,
Al doer Heyn lijn dingen wel

,

Al leyt Jorden moye '1 rijn

,

Krepel wil de voorfte zijn.

Maer al was dit in het velt

,

*t Ts oock elders foo geftelt >

Wanr oock by de fttedrfchelicn

Worr dit menighmael gefic n

,

Veeltijts. war 'er worrgedaen

,

Krepel maeckthem voren aen -,

Krepel is een dapper man

,

Schoon hy niet , als hincken , kan.

Is 'et niet een feiraem dingh

Dat een loflejongelingh

,

Dateenonbedrevengaft,

Die het immers niet en paft

,

Veeltijtseerft fijn oordeel uyt,
(Schoon hetdickmael niet en fluyt)

Èerft van alle dingh gcwaeght.
Al en is hy niet gevraeght

!

Eerftfal brengen aen den dagh

,

Wat hem op de tongc lagh !

Vraeght 'er iemant hoe dit koomt?
Wijfe lieden fijn befchroomt

Dar 'er iet mocht fijn geieyt

Dat niet recht en is beleyt,

Daerom gaenfe traegh te werck >

Enalmeteendiepgemêrck;
Maer een geck vollofle waen
Haeft fich en wil voren gaen :

Daerom fey t men noch althans

,

„Krepelwü eerftaen den dans.

Frans. /""^ '£/? Upias mefchante roii: du chariot , qut me-
^^ n: IeplMgrx-ndbrutt.

Lat. FatalisimperitixpedifTequaeftimpudentia, Scina-

nis jaftario.

At initium fapientias, imperitiac fuxagnitio.

Nederl. <23oöt bctöacrrmiïüoD? icmantöic maftccn
barnrfemof'cfcnöffft.

L.tt. Speseftmeliordeftulto, quamdefapienteinocu-
lis fuis. Arab. Jda'r.

Nederl. i^oc fiinimft timmfr-man / ^Qt vxm^tx

JDccï roemen mc-t fen bommen 0ee|ï

:

«eJenpbrjbatöamtaïbermecfï.

K^oc flïm.nfr teïfï ïyat meer .)tt laefï.

<^en pcnnmgï) in Den fpaec-pot maecïtt meer 0e>

rae0banaï05ptioh£i.
Lat. Quiplusbalbutiunr>plus]oquuntur.

Frans. Vabbatu veut toujiours lutófer.

<ï^p eenanderenfm:
Ital. .^tiando la corm nmfi epena , commincia kfonare-,

N ederl. ^t iu«e-pi)p see^ eertl ^t{yxvt alffe öoï i^.

ï^pigeenffecft

<^ie fijnen brcfï

f>oofe?appfnïaet/

l^atomfgnmaï
<iBnïo03eraï

ï^empöeröaet.
Ben-Jire.

Stultum , quamfemi-ftultumferre, faciliuseft.-*

N Stultd



Stulto ne permittas digicura.

S>tetchtuUnm in0eett^arcn0mont.

TT Oortnoch, ó vrienr, een goede flagh

,

-*- -*• Die u ren goede dienen magh

:

Wanneer ghy weet in u gemoet
Dat iemant vreemde kueren broct

,

Dat iemant lofl'e grillen heeft

,

En op geen vaften regel leeft

,

Soo Itelt u noyt in fijn gebiet

,

En leent hem oock u vinger nietj

Of anders fal het grilligh hooft

,

Als ghy het alderminft gelooft,

U fooeensgrijpenbyderhant,

U foo eens nijpen met den tant

,

Datghy uyt enckel oflver<!uk

U fotte daet verfoeyen fult.

Wel aen dan , tot een kort befluyt ,

Treckt hier nu defen regel uyt

:

Dat nimmermeer met ecnigh fot

En dient gejockt , gefcherft , gefpot

,

Dat oock geen wijsheyt dient gepleeght

Met een die niet en over-weeght ;

Maer dat 'et is de befte voet

,

Dat yder fich van narren hoet :

„Want 't 15 voorwaer geen wijfe geeft

„Die voor geen fotten is bevreeft.

Frans. lln^efifAsJage qui napeur ^unfol.
Ital. AlyilUno, non dar la hachettam mano.

Governar matteza , et volfenno.

Nederl. lBi!iefot|jrptU)fIfic|liccen/

%vx ïJaii tD|i0m u nwnirrcn.
4Bet gechcn en mortmm nirt bUiafen.

^00 gijn ttw fot öc bmgcrgi bift /

't 5^0 u?frmtnfnnt !)p öc uupflmrart

^00 gijn fen ftora gefft arn een grcïi

<3ftDi^ ÖPflact inn Dfn nffft.

Nederl. 3lïccröatgf|pcenb?iaitïicttout/

^00 tttmet !}emcm muDDr 3oiit.

Malus ubi febonum fingit ,tunc eft peffimus. P. Syriu»

Ital. Chttojtocrede, tardi/ipente.

Fhxdr. Fab.^^.

Nilfpematauris, nee tarnen credatftatim;

Quandoquidem Sc illi peccant, quos minimè putcs.

id.Fah.i I .Quifecommittithominiturandum improbo,

Auxilia dum requirit, exitium invcnit.

^irtüojöcr^öoUm i • Pag. 4.0.



5^f0an0lJïaf|lüjfï/mafi:cuïi!3tn?fr,

E E rft als ick defe gans geweldigh hoorde rafcn

,

En ick en weet nietwat uyt hare kaken blafen

,

Doen was ick vry ontfet, en ftont gelijck bevreeft

,

Ickmeynde voor gewis het was een groufaem beeft

:

Ick meynd' een grooten bey r, of leeuw te fuUen vinden,

Ofwel een feilen draeck, die menfchen kan verflinden

,

Ickkreeghin mijn gemoet, vermits het fnargeluyt,

Een felfaem nae-gepeys, een wonder vreemt befluyt :

Maernu ick omme-kijck, en wil mijn fpiefle vellen

Om ons met volle kracht ter weer te mogen ftellen

,

Soo fpreeck ik totmy felfsjWat ben ik voor een geck!

Dit beeft heeft anders niet als flechtseen platten beek.

Geen tanden in den muyl, geen klaeuwen aen de voeten

j

Geen kromme nagels felfs , om in het flick te wroeten

;

't Is al maer enckel wint , fchoon dat 'et vinnigh fiet j

,,Ge feilen, weeft geruft , de blafers bijten niet.

Neder, ö^tjt gapen mftijtiiirt:

Bce\ ölafnt cnfmDt nirt.

§^p endgtm niet al/ bie ^acr tanben laten ften.

Frans. Chat mtoleur nefut onques hon chajfeur , nonflus
quhommefage caquetteur.

Mederi. <^enftat Die Deel maeutDt / Ijangj^t toepnioj^

mupfen.
Spaens. A mucha parola, obra poco.

Ital. Can c/j'al/haja, non yuol nocer.

Hoogd. ^uner tiew gci^cn/ legm tpcttt'g f^et.

Ital. Dov* e manco cor, quivi eptu Itngua.

Frans. Degrands yanteurs

Petttsfaifeurs.

Hoogd. ^cnn t\t tPo« leur fc^feugctiV fo jp^ erdn topffft

matin.

Lat. Vafa inania plurimum tinniunt.

Nederl. 5^2fp0er0befötenmet.

2ft1ichrient)ijttnet.

^tt D2ep0cn 10 bfr 0cö?ep0ï)ben getoeec.

2a»Ioóöeï)onDcn baften üceï.

^en jjeö^epoötman \itft früra jaer.

^d^url^e fcïjapen öleetcn meefl.

Hoogd. 25icfu6c Die fc§r pnillcn / gct)ctt tvctiig miïc^.

J^iuibc L^'c fcb: tcHen / fic'lTcn tttcljf

.

Nederl. 't^^rentotjff banïjctïant/

Eange tonge fco;t Uan j^am*

Frans. Telmenace,quiejihattu.

Tel mcnace^ qui agrandpeur.

Degrand menaceurpeu defait.
Virg. cy£n. il.

AntibiMavors
Ventofa in lingua, pedibufquefugafibusiftis

Sempererit?

Hoogd. @ttl(c tr#r finb gcrtic ri'eff.

Nederl. ^tilletoaterenöeftöen Diepe gtonöen.

Frans. Adrapmefchant

Belle monfire deyant.

Lat. Jamfeneftusmundieft, qujeeftgarn^Ia.

Magis metuendi taciturni& lenes , qu^m fcroces&
clamatores.

Nederl. ^e luppenDeBatten j^alen 't t)lep0 upt Depot.»

Frans. La langue longue,^gne de main courte.

Lat. Vanaeftfincviribusira.

Minarum ftrcpitus,

Afinorumcrepitus.

Validior vox operis, quam oris.

Nederl i^oe mfetöcr liefDe/ l)oeminDerfp?aecft.

J^eelWaggen/ luttel ï)oter0.

Ï|oo0ö 0eï)eben/ maer in 't ïefle een ïi|oeeft Doï tnint^»

Ital. La piu guafia rota del carrofaJempremaggtorJiret

pito.

JtJJai rumor^epoia Una.

N Hoogd.



Hoogd. ©joffc woit/ uut iMiUé ^a [miiKt.

Lat. Lingua, quammanujpromptior.

Iral. LcpdYoloionb^lhxno. • -

N ederi. ^Dc UoHc ïib^eu-atreii Ï)an0fn filC0|ï.

Tacitits. :

JgnavilUmus quifque 6c inpericulo minimum aufurus

nimii verbis, liaguaferoces.

Ut quifque ignavus animo, procax ore.

horaf. Art.

Qvnd dignum tanto feret promiflbr hiatu ?

Parturicnt montes, nafcetur ridiculis mus.

rh.cdttu Fizb(tl.y9.

.
,_MQnsparturibat gemitus immanes ciens

,

Eratqucin terws maxima cxpeftatio.

v^t ille murem pcpierit. Hoc fcriptum cft tibi

,

Quimagnacüm minaris, cxtricas nihil.

Curttus

:

Canis timidus vchementius latrar,quam morder.

Ovidim 1 3 Mitcim.

Quid verbis opus ell ? fpeftemur agendo.

Richter. Axioni. üecoft. 211.

Multa verba, modica fides.

Paturient montes.

^ti i&arcnban bergen itomt upt op een mup^.

A /f En houdt dar eens de Faem, al over langejaren

,

-'• ^ Quam roepen door het lant:Derotfen fuUcn baren,

De rorfcn zijn bevrucht , haer tijdt die is vervult

,

En dacrom is het lijf hun wonder hoogh gebult.

Strax quam daerop het volk met hoopen aengedrongen,
Om met oen nieusgier oogh te wachten op hetjongen

:

De velden lijn bcdeckt, de dijeken vol gctaft

,

De boomen over al gebogen van den laft.

De grootfte van het lant dièkomen aen-gereden

,

En al die minder zij n die komen aen-getrcden j

Daer roept men over-hoop, al wat menroepen mach

:

Wat lal hier voor een fpoock gaen komen aen den
dagh?

Wat falder voor een dier fich heden openbaren

,

Dat in de moeder lagh foo menigh hondertjarei||

Hoe lal het wefen fijn van foo een groufaem beeft

,

Waer voor dat al het lant en al de werelt vrceft I

Hoe fal het monfter fien ! hoe bijfter fal het krijten I

Hoe fal de felle rots ingroote ftucken fplijten

!

Voorwaer indien hetjonck de moedcr'is gelijck

,

Soo wil 'r noch heden zijn gelijck een hoogen dijck.

Dus blijft het nieusgiervolck , in over-groot verlangen

,

Ontrent den hoogen bergh met al de finnen hangen

,

Veel fiet 'er even-ftaegh iet wonders in den geeft

,

d'Een hoopt 'ken weet niet watjcn d'ander is bev reeft

.

Ten leften, foo het fcheen , foo gingh den berrigh open

,

En fiet .' daer komt een dier ter fijden uyt-gekropcn

,

Een dier, een N^onder dierj maer raet hoe dat het hiet?

Een muys, een kleyne muys, en anders is 'er niet.

Stracx rijft er groot gelagh uyt foVeel.duyfent monden.

Die in dit vrcemt gelicht fich al bedrogen vonden j

Doch verr' het meefte deel is uytter-maten gram ,

Om dat het om een muys foo verr' geloopen quam.

M aer dat het ftimfte was, die t'huys gebleven waren

Die vraeghden fpots-gewijs,hoe dat dejongen varen

,

Dejongen van den bergh, en wie de vrucht ontfing^',

t n wic den klopper- doek quam binden aen den ring.

Siet dus verdween de Faem,die met een fchierlick blafcn

Te famen had gebracht een hoop van lofle dwafen

:

Haerftem , haer groot geraes, al fchreeudetwonder
luyt

,

Dat komt al op een muys, en op een gecx-maer uyt.

Het is van oudrs gelooft, dat van uyt-mondigh roemen,

Hoe luyde dat mtn roept, niet veel ep plagh te koemenj

Ghy, weeft hier wijfcr in, en houdt my defen voet

,

„ Let niet wat iemant feyt , maer wat een yder doet.

üp



CU Die f!ch t^cn mont fat {ïop-'^t:u

T)e m.in

die aef^'-l

ikdt,

Jprecckt :

"ITTAthebikmcnigh viergeftookt!

' ' Wat heb ick dickmael pap ge-

koockt I

Wat heb ick menighmont geflopt

,

Jae tot de tanden vol gepropt I

En noch foo is 'et evenveel

,

Schier yder heeft een open keel

,

Schier yder houd een hollen mont

,

Dat is een diepte Tonder gront

;

Want t'w ij 1 ick hier den lepel bie

,

Sois'tdatickdaeryemantfie, (hoe,

Die gaept van nieus 'k en weet niet

En fplijt tot aen fijn ooren toe

:

En ftracx al weder met 'er daet

Soo vind' ik noch een nieuwen vraet,

Die vint fich eeuwigh ne\fé5ns my

,

En fchóon hy krijght geduerigh bry

,

Noch grolt hy efter tuflchen bey

Gelijck een kater in de mey.

Gewis ick ben 'er qualick aen

,

Want fiet 1 'k en hebbe noyt gedaen

;

En fchoon mijn pot hielt fo veel brijs,

Van blommen meel, of enkel rijs

,

Gelijck een vat daer in men broiit

,

Dat fomtijts dertigh tonnen hout

,

Noch efter bleef ick in 't verdriet

,

Want al mij n pap en baet 'er niet.

Wat raet dan voor fo diepen kolck?

Wat raet voor foo veel gapent volck?

Ghy fwijghtjó vrient . en liet op my j

Wel hoort dan wat mijn oordeel zy

:

Ick wil mijn heert, mijn hert, mijri

huys

,

Gaen maken net, en houden kuys

,

En fchaffen dan gelijck het dient

,

En voor een gaft , en voor een vrient

,

En voor een yder billick man

,

Nae dat mijn keuckenlijden kan

:

Ick wil nietmorffen foo ick plagh

,

Maer koken in den hellen dagh

;

Soo doende ftel ickmy geruft

,

En laetfe fchreeuwen die het lufl.

Nedtrl. ïöicfian'ttjcboeijm ,0a clc.c gcnotgm.
JiSen Itan 't qualicU al bcfojijcn.

Lat. Ne Jupiter quidcm omnibus placet. Vide

Theegnid. iierf. 2 5 , 799, (^1236.
Nederl. l|p cn hall 't niet ööcr yafTcn

^ie ïjct hogni oné Doet tuaHrn.

Cutt. Cum rectè vivas, ns cures verba malorum

;

Arbitrii noneft noftri quidquifqucloquatur.

Frans. C' eji ehofe difficik& profonde

,

De complaire h Dieu, ér a» monde.

Hoogd. Sec mu^ tnctmcct l>abcn ticcaiïe

maütcr mi »cvffcibcn.

Nederl. 't 5f^ m^tt al(c firom-ïjout rctïitcn.

Doozallc gaten ts'triuact garen löan'gcn.

mtn Ijocft tDclpaj] met bolle ootten /

Om mont te rtovpcn alle fottc'n.

jncn han alle bing Qoot fttiijsrn / niet Doot ïujtien.

St)n en fagf) mijn Iclicn bagen
.fiieniaiit alle man ucïiagen.

't 35 boojtoacr een hunrtigi) man /

5f>ie öet aï tucl nu';cn I.an.

JiJct meel foo bccl als Diipfnit pont /

<èn ftopt nieteenmMappcr? mont.
§>HP.nd auro7is vojo trowvé Ie 'niyen de contenttr

teut Ie minde , é^plaire nux tons eè" maitvais tont en-

femile? luftif.ons nous a Dieu ér a neus me/mes, ó" ""-

J?re conJcieTice eflr.nt vetteer mcoiitaminée rten ne notis

fourra ifenfer. Du V'air Slinte Philof.

O foeminarum forte vulgus afpev.i

Produclum in auras ! quas, licct culpa vaccnt

,

Rumormalignus dcntc rodit invido.

Pro faclohabeturquidquid ira finxcrit

Servi loquacis, quöd maritus fufpicax

Commeiitus ipfe eft, mnlcvola aut vicinia

,

Qujd fufpicctur gcnitor in mca manu
Non eft. remedium id aibjtror tutiffimum

Intaminaca confcientia frui. Bachan. lephthe.

Sohn xpidPlutarchum in tjufdem 'vita '.

lE:'cfngL,r.i cv fiiyi>.<iii Tram» «J^» ^;i = 7rs». id cft :

Omnibus, in magnis, difficile ut placeas.

53ic aen öc tocglj timmert/ Ijecft bcel bcritljt.é,

A Ls ieraant timmert aen de ftraet

Dacr yder komt , daer yder gaet

,

Daer al de werelt mal en vroct

Mach fien al w.it den metfcr doet.

Die ftaet dan uyt aen alle kant

Het oordeelvan het gantfche lant

:

Hier komt 'er een vol enckel nijt

,

En feyt, de kcucken is te wijt

;

5,En kcuckensflechts maer voor den noot

„Die maken kleync falen groot.

Een ander fiet den gevel aen ,

En feyt ; 't is fchoone voort gedaen

,

Dit huys is net en byfter hoogh

,

Dan 't is alleen maer voor het oogh

:

Een derde neemt een diep gemcrck

,

En gaende door het ganfche werck

,

Seyt d:;t 'et niet in huys en fluyt

Om dat 'er is een achter-uyt

;

Want zijn de boden niet te pluys

,

Een achrer-deurverraet het huys.

Een vierde ftraft een enge gangh ,

Offeyt, de kamer is te langh.

Etn anderacht de kelder niet

Om datfe nae het zuyden fiet

;

In 't kort'jcen ydervint 'er wat
Waer by dat hy den meefter vat;.

Waer is doch oy t een Itecn geleyt

Dacr tegen niet en is gefeyt ?

Maer dit engelt niet hier alleen,

Die fucht is over-al gemeen

;

Al wat voor yder wortgedaen
Dat heeftal vry wat uyt te ftaen :

Siet ! als 'er yemant boeckcn fchrijft

,

De Icfcr lacht, de lefer kijft

,

De lefer prijft, de leferfpot.

En beyde dickmael fonder flot :

De leier juyght, de lelergeckt

,

En al nae dat hy isgcbcckt;

En die het veel-tijts minft befeft

Die is 'et dien het hardtfte treft.

Nu regens dit gemeenfaem quact

En weet ick anders gcenen raet

,

A ls dat men uyt een "vroom gemoec
In alle dingh fijn befte doet.

En laten mans en vrouwen dan
Al fcggen wat men fcggen kan

;

„D.^er was doch noyt loo vromen ziel

„Die niet in fpotters handen viel.

Nederl. ïfti bcijoeft tofl cfit goeDc l)oo|-f);|aeih;

Die boo? alle-mans" bicrfchacr bctrochen toojt.

ï©ic 15 'töie fonöer op-fpjacch blijft /

;r>ic boo? öe tocrcit fpzeeetït of fcöiöft.

Frans . Sl:[!fert au covim:in, nul ne Ie faye :

Et s'ildefiiat, ehacun abbaye.

Frans. Lech^rmin Efl utt mawvnis 'voi/i».

Hoogd. '^(x bc\) txmmi bawct/ tcv(>it

t>fc( mci|?cr.

Frans. Sl^iiedifeenpubüi^ue place ,

F.-.tt maifon trop hante,i>u trop baffe.McCig.c.g.

N J
A'«/



Kul chtv.dji li:n f.rré, p; nc glijfe.

j^ifmant öeflof0Ö foo tort fgit pjrrb /

<af 't öicï nötö ccnmacï op ön; ffcö'.

T^ Tt was een moedigh pecrt , en heden noch beflagcn

,

*--^ Her ging wel deftig aen,ook fomtijts ganfchc dage,

Het gingh een ftacgen tret van dat ick neder fat

,

Oock was de wegh bequaem engeenfins glibber-glat.

Noch reed' ick n-etbefcheyt, en gcenfinsom te mallen j

En fict dien onverlet, het peert dat is gevallen i

Daerligh ick nu,eylaesl daerligh ick moedigh quant,

Gcdommcit in het ftof, geilingert in het zant.

Wel nu 5 dat heeft 'etwegh \ noch moet icJ< efter rij fen

,

En uyt het ongeluck mijn dwaesheyt ondcrwijfen.

Ghy, fegh eens/mijn vernuft, wat ick uyt dcfen val

Voormy, en mijns gebjck,ten nutte brengen falj

Ey wat is ons verftant I VVy gacn op lofle bcenen

,

En dan oock alder-meeft alswy het fekermeenen j

jjMen vint , nae mijn begrijp , niet een foo vaftcn man
„Die niet een loficn pas by wijlen doen en kan.

Al IS de ruytergacu, noch fal hy fomtijts glippen

,

Al is de vüTcher fnecgh, hem kaneen acl ontflippenj

Wat dient 'er veel gefeytf de befte van den hoop
Heeft dikmael(eer hy't meynt)de finnen op den loop.

Frans, llny dfihon chartier, quiparfois ne yerfe.

Lm. Nemomortalium omnibus horisfapit. Vim.

Nederi. ï^rtmiOcmmcffferlDd.
<D«m fóo loofm fjrto:/ of öacr nffl toojt töcï em^

ocrooft.

<ï5frn foa fncofn öin / of f^ ïfpt tori ffn^ ir. De netelen.

<ï^en öoet Uiffcljcr ont0Upt tod een ae}.

Ital. Kon e si ejperto aratore , che alcuH.% vclta. ncnfaccia.

unfolco tvrio.

Frans, ihj'ejlffige,

J^uiparfois ne rane.

Toutes heiires

Kc fontpas mettres.

Nederl. (0fn bifr-boetlgïj peert fnenbeït toeï.

«Jjengoftfföuttfi; niifttof!.

Jl^iemant foo tog^, of öp ftati falen.

Nederl. 't <0eïjenrt toeï dat een goet veeman oöir-

Boortbaït.

Frans. Lesplusfagesf.nUentfouyent en hea$t chem'm.

lltjl hon maijlre quijamais nefatlie.

Nederl. 't ^4 ttxt 0oet fe^uttec bie aïtijöt öet ^it

raeeftt.

Hoogd, (r-8vcm*tt(ficljmicljiPo(«mpfcrt»ttiuwci*fi4||cit.

Horat. yirt.

Lat. Quandoque bonus dorraitat Homcrus.
Ital. Cade anc' ttn cAi'a/lo da quattrogambe,

Frans. Vn cheyalh quatrepieds chct bien.

IurneKt ferréglijfe bten .

// ne/lji feur au: negl^ifje.

llri^ejljibon mannier qui neperille :

u'lgr.mdpcfcheur ejchappe anguille.

Faillir aucunefois cejl mie chefe humaine. Des Portes.

€ïeft



€ïfïi tio0eïi|erm09tfoa 't Qi^^tU i^«

ir\ E vogels fingen in het velt
^-^ Nae dat haer becken lijn geftclt:

Dat is van over-hngh gefey t

,

En vry niet (onder goct befcheyt

;

Want Ib ghy wandelt door het wout
En dacr u finnen befich hout

,

Ghy fult bevinden met 'er daet

Dat onfe fpreucke feker gaet.

Meeft al dat kromme becken heeft

Bevint men dat van rooven leeft j

En mit^ h^t dacr alleen op fiet

,

Soo p.iftfiet op het fingen niet.

"Vinf ghy een vogel plat gebeckt,

Weet dar hy naer het water treckt :

En mits hy in den modder wroet

,

Soo is lijn Itemme nimmer foet.

Een lange beek die heeft een fchijn

Een harders fluyt te mogen zijn

;

Maer dacr en komt niet anders uy t

Als ick en weet niet wat geluyt.

ïck fegge daerom voor het left

,

De klcync becken fingen beft.

*„Godt geeft dekleyne nu en dan
jjDat noyt enhadt de grootftc man.

Befiet denfoeten nachtegael.

Bellet de vogels al-te-mael

,

, .Hoe grooter bek.hoc quader klang,
„Hoe kleynder dier, hoe foeter fang.

't Is anders met den menfch geftelt

Alsmet de vogels van het velt j

De menfchen hebben eenen ment,

Maer die en heeft niet eenen gront:

* Bienfowjent fous l'habit d'iine fïmple perfowie
Le Ciel cache les hiens qu^auPnncss ihie eiomie.R.onht.

Want fpreekt'er een uy t fachtë geeft^

Een ander brult gelijck een beeft.

Dus al wat onder ons gefchiet

En komt ons van de monden niet

.

De mont is maer een buyten-lit

,

't Is 't herte daer de roerder fit ;

De mont die bidt, de mont die fchelt,

Al naer het binnen is geftelt.

Dus ghy die vuyle dingen fpreeckc.

Of vinnigh met u tonge fteeckt

,

Houd vaft dat ghy in u gemoet

Een vuyl , en groufaem monfter

voed.

„Het pirdat wijftdenefeluyt,

„Den oliphantiijnlangefnuyt,

„Het water kent men aenden gront,

„De menfchen aen haer eygen mont.

Hoogd. S>«u vovjct Unt mm k\) f«m<m gc'^

Scnltafcttanfcincmftam^ /

©citcfclbe^ömokcn/
S)cit narren kp woit un& joiit.

Spatns. Ni ay quien encubia fu humor , fi fcmira en
fu lengtiaje. U eft

:

Frans. Perfemie ne peut catUtr fon humeur , fi l'o>i

prend garde a fei difcorirs.

Spatns. Ni fe conoce el que es necio , fiendo fufrido

y callado. id efi :

prans. Ven ne fcauroit recegmifi're fi un hemme efi

fot,c[niind il ejl patiënt ^ park pen.

Lat. Alii vocepfitt3cus,ali.ïcoturnix loquitur.

Frans. Qhacun oifeaugajOHtUe eomme il ejl emheequé.

Ital. Chi hii fel in bocca, nop. pno Jputar miele.

Tiircks. Temifthdenagatfibilemur. - idep-.

Ncderl. .irscii hmt Dc'booincn atn öc fanicötcn

;

(Ctn tecclirtlj ()crtjf bp bf hliitlitcn.

Hoogd . ^c^ fci'C <x\\ tem ncjl ivol / tvaé v>o;

<iclë tiU'in ivcl^ncf.

tOïmi fifiet an&enfetv'viiwol/ iViié Wijcf^

;t)ic rct>c ixrraff) bag l)cv^.

Frans, ^a chant cognoit on l'oifeéiu.

Et au parier le kon cerveau.

Spaens. Cada ciiba huele al vino que tiene. id ejl

:

Frans. Chaqiie tomieiiu fent fini'in.

Ncderl. ï^p ni lian geen Ï)oni0n ftJoutocn / bic niet

a\é aallcinbni ment m Ijcrft.

ï3Dcr faogcl firigljt nat Ijcni bc fnabcl gctoaflfcn \f.

Lat. E cantu dïgnofcitiir avis.

Ital. Ogtii ncccl canta ilfuo 'verfo

.

Lat. Qiu]isvir,talis oratio.

Ital. La botta getta del i/ijto ch' illa ha fe tu voi co-

nofiere alcunotfilloparlare: tftiattrecofefanno

nota le perfone, ilparlare, il 7>ia}igiaro, il bere>

e l'habito.

yilfiionof emofce Itt ftldezzadel vafo.

Hoogd. "SüBaé ter mmi fan/

gcigct fdnc rct> an.

Cöïrtit hht rtn M\ tvoucit t»of/ w!<i fauff*

maiifcf^iftf er treibf

.

Ncderl. €!nrcpnc bosctsS hracycn fcibcn goct \jX'

bcr.

(Cm hocflioccfj roept frjn cpgcn Racm unt,

5?>choctfeocch/cnDcg£ClcfiJ57

«Jn fmscn niet op ccne torj^,

jmcn fict acn bc tonglj of 't bcrchfn gojtigö if,

©iipic monbcn if^unlc gronbctl.

Wit ftjti tonge niet betoaert/

^tracrfooftcnt men fijnen acrt.

i^et bat geeft upt/ foo ïjct in Ijteft.

iSoo De tnnn i^ in ben mont/
^00 is'ïjem fijné jicrtcn gront.

'Efai.y...G.

Tiirch. Ribslnabalaidabcr. idejl:

Lat. Stuitusftulta loquitur.

Mihiquale ingeniumhabcres , fuic indicio oratio

tua. Tercnt.He.iut. i. }•

Quifquis vetfibus exprimit Catullum,

RaromoribusexprimitCatonem. Muretuf.

Ph.edrm Fab.^^-

Opiniones alterius ne quis ponderet

;

Ambitie nanique diffldcns mortalium,

A'.'X gratia? fubfcribit, aut odio fuo.

Erit ille notus, quem per te cognovcris.

Syrach 17. 8.

?.rn bc reben Itenf men ben man.
Matth. 11. 34

«nt bc oberWoebiaöepbtöesljcrtenfpjeccAtbe

'mont.

N 4 m^



3IÏ0 pticcfcpticïiticn (cnbcxtlunifoo mofticftin 'tM.

De man die

men in': kot

Tvilfieken

fpreeckt'.

C Iet doch eens wat vreemde grillen

!

^ Siet eens wat een felfaem ftuck

!

Schoon ick yder meyn te ftillcn

,

Noch foo blijf ick in den druck i

Of ick drage menfchen leden

,

En voor al een rappen geeft

,

"Of ick toone goede zeden

,

Yder hout my voor een beeft

:

Ydcrkomr geduerigh feggen

,

Yder roept, ick ben een fwijn

,

En al kan ick 't weder-leggen

,

't Moet noch al gelogen zijn.

Sooder iemandt komt te vragen

Watmy let, en wat 'er fchort

,

Siet ! ick wil hethem gewagen

,

Wantmen doet my veel te kort

:

Siet ! ick heb de werelt tegen

,

En ben yder tot een fpot -,

Niemant is tot my genegen

,

Daerom moet ick in het kot :

Hier en baet geen tegen-fpreken

,

Yder hout fijn eerftc waen

,

Yder hout fijn oude ftreken

,

Wat ick doe ickmoet 'er acn.

Wat is dat my kan genefen ?

Hier en baet geen wijs beleyt

,

Yder is en moet 'et wefen

Dat de werelt van hem feyt.

Lat. VoxpopulivoxDci.
Judicium populi nunquam contempferisunus

,

Ne nulli placeas , dum vis contemnere multos. Cato,

Nolipugnare duobus. Catu/I.

Ne Hercules quidem contra duos. rUto. Vid. Erafm.

Frans. A U mal hciire ttaijl
,
qui mauyaife renommée ac-

cjuiert.

Nedcrl. ïDic ffn Quatifii naemöffft/ i0 öaïf 9röan==

gen.
^

Frans . Si toiis te difcnt que tu es apae , brais.

Spaens. Qiie quicra que digan las gentes

,

At ti mifmo para mientes. id cjl

:

Frans. Sj^oy que difent lesgens

,

A toy mefmegardefrens.

Ncderl. Saetb?païbcliifrritrafcn/

<0|^p/ öoftmafrcmpbrr rerfit

:

^ifmrcjï ftrijtni fun öc ötoafcn >

23fft CfnUouDigö t)?oom en flccöt.

iBic6an ren Ijontfnn blaffen UrtbicDen^

^eïjenjc öifïeI0 fïcftfn fecc /

<ïiluaDe ton0cn nocïi \iit\ meer.

<Die qnaet fpjeecïit eerbp \y^i fiet /

^eÖoon ÖPftoff30/ ten fföaöe niet.

Frans, ila beau dormirtard, quialebruitdefeleyermatin.

<^ert



<0mfcöip opmï5«int/ fmDaftenïnsfr.

-^:.-ï=srrpsE?.:ii.

nnE louver , man te roer, re louver , lieve maet

,

-*- Kijk hoe het met het fchip van onfen buer-man ftaet:

Het fit daer op een zant gegeeflelt van de ftroomen

,

En daer en is geen hulp hoe feer de gaden hoornen

;

Dus fooder nu een wint komt dringen nae den wal

,

't Is feker dat de kiel in ftucken berften fal

.

Ghy, fiet dan neerftigh toe en let op uwe faken

,

Een fchip, op 't droogh gezeylt, dat is een feker baken.

En 't is, nae mijn begrijp, geen onvoorfichrigh man

! ï^pfpif0ritönn facöt bit önttammtim fpie0eït.

P. Syrui :

Ex vitio alterius fapiens emendat fuum.
Cato :

Multorum difce exemplo qux fada fequaris

,

Qux fugias : nobis vita eft aliena magiftra.

Die op eens ander? feyl de djne toornen kan.

Veel menfchen, lieve vrient, ontgingen harde flagert

»

Indien fy met verftant op d'een en d'ander figen.

Men fegge watmen wil, exempels hebben kracht
Wanneermeri met befcheyt op hare gronden acht.

Daer is geen beter fchool de kinders aen te wijfen ,

Daer is geen fachter tucht de mannen aen te prijfen

,

Alsdatmen ftacgh bedenckten vlytighgade flaec

Wat dat een ander doet, en wat 'er uytontftaet.

Horat. i . E/>//?. I.
--l^^^oo ijj::! :

Glim quod vulpes xgroto cauta leoni-
-'- ' ' '

- •

Refpondit, referam : Quia me veftigia terrcht;'''

Omniateadverfum fpeftantia, nulla retrorfum.

^Pfmm^törm met t)?ai0öt/ en upttn* maten fatl^t /
^it op een tinöer^ (Iraffi^ ban0eb?ehen töaeöt.

m^ n BUCr-mnn0 l}im Ö^ant/ lé 't
Want fijn daer verkeerde wegen

,

tnöt npt te fien.
Stracx verfpreit fich oock het quaet.

> Goede bueren zijn te wenfchen

,

T\ Aer is yder aen gelegen

,

Dat is vry een groot gemack ;*^ Hoe het fijnen buer-man gaet j Macr die woont by fnoode menfchê.

Draeght voorwaer een laftigh pack;
Let dan, vrient, opugebueren.
Let w at dees ofgene maeckt

j

Want ghy fult 'et wis befueren

,

Soo fijn huys in brant geraeckt^

Nedcrl. Ouabcgrfjua-fit

SJSiütX. men bcfiicrcn.

«Sctcr allera/ al.s qualich bcrfclt.

Tune tua res sgitur parics cum proximus ardet. Ho-
r.n.x.Ep,J}.iS

Ital. Chihamal'vicm, H,'.m.il mathi.

Nederl. l^ic ontrciitDcti molen ircont; bclhipft

ban {)ct niccl.

Nemalavicinipecoris contagia Isdaiit. firg. Ecl. i.

Hincbcnècommendavit Philofophus domumabo-
nisvicinis.

Aliquidmaliproptervicinummalum. Plant. Merc.

Engels. Whentheyncybo\vrshoulcdothbume> be
careful oftfcune owne.

Ital. Chiprattkan'lhpo ,impnraauflari.

Chi tocca Itipece, s'imbréUta Ie mant.

Chi donnt co' cani , Jilieva ctnpalc:.

Chi va al mulin, s'infarina.

Dimmi , con chi ttt "jai ;

Che fapri quel che ta fat.

Frans. Mieux vaut eftre (tuit cjuemal accomfitgné

.

Brehis rogneiife!fo7it-hs autrcs tigniufes.

Ital. Sl'iaxdo egli arde'mvicinanza , forta Tacquah
c.if.i tua,

Alb Gentilis traft. de lure belli , juftam csufani belli

fufcipicndi contra Hifpanum dixit habuiflè Elifnbe-

tham Anglorum reginam anno i^88. Hi/pajionn

mirum ambitione fu3 rapto , Europac Monarchiant
aft"e£Vant«, & Belgas identidcm bello impetcnte.

yige age, inc^üit , Principam firtiffima , nam obfiftU
jujlijpne ; ijHando ir vic'ma tibi re^io eft , cju<e bello

ardet adeocptt fumum ardentit iSic ignis in regvil

tiiisprojpicere, 'érfeiittrepotes, &fiimofiamtnam
proximam non igtioras , tuamque ag: remdumproxi-
viiupariet ardet ; nee ,p cjuis ignis ades capitproxi-

ttiM , defen(;i haudfacile ejfe ijuin érproximie com*
burantur. t-lcini juvandi funt , quia h<tt no/lrunt

ipforum defenjio, ^c.

Mn



,liact frn öencprn mt i^qmtt te üfrutfn.

jV/f Yn wijf heeft menighmael van defe kat geklaegt,
'''^^Vermits fy even-ftaeg haerwonder qualik draegt;

Sy is te lijdigh flimom alle dingh te fnoepen

,

Sy neemt al datfe wil,en laet de meysjens roepen.

Sy raeckt ontrent den heert, al is de keucken toe

,

' Sy krijght 't vleys uytten potjcn niemant weet 'er hoe.

En nae te zijn voldaen in al haer grage luften

,

Soo Huyptfe foetjens wech, en gaet dan liggen ruften ,

Niet inden turnf-hoeck, maerop het befte bedt

,

Dat leyt dan even foo gelijck een vuyle flet.

Om dit en ander quaet, foo is het woort gefproken

,

Dat haer oockheden felfs de kop moet zijn gebroken

}

Maer als ick nu het beeft in dit vertreck befluyt

,

Soo puylen meer als oyt haer quade parten uyt

:

Sy brult gehjck een leeuw , in plaetfe van te maeuwcn

,

Sy vyer-oogt als een wolf,en toont haer felle klaeuwen

,

Sy fchuym-beckt als een ftier,en laet haer tanden fien,

Lat. Furor fit laefa fjEpius patientia. P.S^tm.

Acerrima virtus eft , quam ultima neceflitas excutit.

Graviffimi morfus func irritata; ncceflitatis.

KedcrI. Uptnoot ]HoErrtt>e{tat{)acTpoot.

Spaens. Al encmigolapuentedeplata. idejl:

ïrans. Al'tnntmyunpontd'argint.

Lat. Cum dcfpcrato hofte non pugnandum.

Una falus viftis nullam fpcrarc falutem. Virg.i.Mn.

Quondam etiam viftis rcdit in praecordia virtus. Ihid.

Ital. Il tifogno fafar digrand cofe.

Ucderl. ©c beten ban fhrbcnöe BCtricrten jijn

booDelicIt.

?ïn engtcrijncntopantD^ingcn /

ï^at öoct öcni mcniaömacl oiitfpjingcn.

3t!jt ubpant gaet tenirjfj /

^Tliaccht Ijeni b?p een rjiiIDcn bJugfj.

^ioot flüoot.

5?e noot boet oothbcrtfactibbe bnecijtcn /,

^riact grootc hracfjten pbcrbccf)tcn.

Tnn Befoirvfait 'vieiüe erotttr: Et l'tndtrmi rtpveilUr.

Snee. Nullus perniciofior hoftis , quam quem auda-

cem anguftiat faciunt.

Idem- Longè violcntiut ex neceflitate, quim ex vir-

tutepugnatur.

Lipf. Oftendunt cITc fibi adhuc vires , (i delibcrant,

ambiguas ; fi dcfpcrsvcrint , acres.

Curt. 5.' Ignaviam quoquc neceflitas acuit, & fxpo

defperatio fpei caiifi cit.

Taeit. j. Hiji. Multi defperatione in audaciam accin-

guntur.

Curthft i Efficafior omni arte imminens neceflitas.

f/er. I i.f. 15. Quam maxime moniferi morfus effe

folent moricntium beftiarum.

Siliiif I. Et fi-aftjs rebus violentior ultima virtus.

Curt. Fortuna belli artcm viftosquoquedocet.

iig-«n>r«/.- Urgent quippemetusjfaciuntquepericula

Getrooftjgelijck het blijckt,myd'oorlogh aen te bicn.

Soo haeft ick haer genaeck, fy fchijntte fullen rafcn ,

Sy geeft haer in de lucht tot boven aen de glafen

,

Nu wijcktfe voor een tijt, dan komtfe weder aen ,

Noch glas noch porceleynen kander blyven ftaen.

Indienfe met gewelt in engte wort gedrongen

,

Soo komtfe wonder felmy in het licht gefprongen.

En of ick aen het beeft den blooten degen toon

,

Sy vlieght'er tegen aen, en acht 'et niet een boon.

Sy bleefmy rechte voort, fy bleefmy aen de wangen >

Sy bleefmy in den baert met hare klaeuwen hangenj

Dies ben ick vuyl , begaet , bekrabbelt over ai

,

En ftae vaft in beraet hoe ick het maken fal

:

Mij ns oordeels is het beft de kat te laten loopen

,

Wantfy wil al te dier haer fnoode vacht verkoopen:

Wel kome wieder wil, voormy ick fchcycr uy t

;

„De noot, ó heve vrient, de noot is bitter kruyt.

gci)t / fo mxb er njoUerjuii fcötbimmcn.
Nederl. Ule" irmant'ttoatcc in ben montloi^t/

ban leert [)p eerfl fbcmmen.
7tt^ iematit moet/ ièiet toat öP boet.

<S>etn beter nieelTerjs/alsSnrinoe en noot.

3F»e noot leert toonber boen /

^p nuiecht be bloobe hoen.
Spaeni. No ay mcjor maeftra, qucnecefliJa y pobre-

za. idefi :

Fr.ins. Iln'y ameiUeuremitiJlrtjp! , qiit la necejpté Ó"
prtuvrete.

Liv. 4. Durum teium neceflitas.

Hougd. SDïuj? tfïm bitter frrtut.

X)tc not^ mrtdxt aucft ctn aft w<ib txtSan*

Griccx. a'««'jk>)»JV9fo(^;«,tk<. ideft:

Lat. NeceflitatinequidemDiirefiftunt. yid.Eraf.

Ital. Il hifognofafart digrand cofe.

Hoog. "SBar «rinuf ntdjt/fo wax Uinc fmtf?.

Ncdcrl. Jüacu onbet-foecltcn homt ban arme lup«

ben.

töeen gout en ii foo root /

Of 't moet notl} unt ombjoot.
P.Syruf. Hominem expcririmultapaupcit.isjubct.

Curt. Efficacior omni arte immmens neceflitas.

ylriJlophUftiot yig f«J» i r^i-rm ^A'V)(^A©'. idcft:

Inopia fit magiftra morum aptiflïma.

Plaut.Stichf. Paupenasomnes artes perdocet.

• Confumpto metu

fortes.

Hein/: Herode :
•

Poftrema mifcris ipfaformido perit

Audctquequidvis veile, quifpcrat nihil.

Plato : nf<, r >lK„f li ifK^fi.c, «'J«5. id eft

:

Ante viii^oriam cncomium canis.

3^ie Ijet ïjarna.é aentrecfet en fal F)em niet beroe=
nien/gelijtli een bie tjetöarnaji aflcpt. i Reg.io.i 1.

Neede maket the old wife trot.

^e noot bie öort een oubt totjf b^abcn
<&oth ober (lootcn/ iJbcr grabcn.

Het beeldt diende te we/en een eiidt wijfdie voor loopt

'verfchrickt'vaneenbeyr,ofanderviiiltdier,dat{-jan

fijn banden los zijndegewirden) haer nae loopt.

Clet wat de noot ons Ieert:Sy die met kromme leden

Qiy,m traeg "elijk een flekallenxkens aengctredc,

Dic loopt nu tonder ftock , die maeckt nu grooten

la trippelt op het velt gclijck een kievit doet.(fpoet.

Noot is een harde fchool ; fy kan demenfchcn lecrcn

Haer aengeboren aen, haer fwackhcyt over-heeren

;

Noot is een bitter kruyt, dat dikmael heeft gewracht
Dat niemant heeft gcdaé.dat niemant heeft gedacht.

Hoogd. QBann ctiKtn Mi tvaffa' tntf mmi
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<en b;rr.0ötöm tfcl tot örn ö:anfjn

De yuan

h/ch
mtient

d^nefd,

ffrecckt'-

T Ckhebbe veel gefleuy t, ick hebbe veel gerprokcn

,

-*• lek hebbe my den kop nu langen rijt gebroken

,

lek hebbe boven dat uy t feilen moet getiert

,

En dit onweeligh beeft in geenen deel ge viert

,

lek hebbe naderhant het grilligh dier geflagen

.

IVJits ick fijn fteegen acrt niet langer konde dragen

,

lek heb 'et menighmael getogen metten toom

,

En metgeheeler kracht gebogen nae den ftroom

:

Maerofmijn galle rees , fy mochte wederfincken

,

Al wat ick oy t begon, 't en heeft niet willen drincken

;

Dus ben ick ganlch ontftelt, en gae nu weder aen

,

En fal my aen het beeft (nae dat my dunckt) ontgaen.

Maer heb ick oock gelijck foo byfter uyt te varen ?

Ick bidde,mijn vernuft, eylaet ons wat bedaren

,

Ey laet ons fonder gal, en met een ftillen geeft

Eens wegen, foo het dient, de fake van het beeft.

Waerom doch fal de fpijt in mijnen geeft ontvoncken ;

Het beeft dat isgclaeft, en heeft alreets gedroncken

;

Dies heeft 'et geenen wil (hoe vinnigh dat ick ftoot)

Te drincken fonder dorft , te drincken fonder noot.

Is hier nu ftofs genoeghom foo verftoort te wefen ?

Met oorlof, nae my dunckt, 'k en heb 'et noy t gelefen

;

Maer foo dit laftbaer dier , als eertijts, fpreken kond' i

Gy wiert een beeft verklaert,ook door een efelsmond.
Doch laet óns even hier eens tot de menfchen keeren

,

En van den efel felfs bequame zeden leeren

:

Ghy fiet hoe dat het beeft doorgeenderley bedwanck
Wil raken aen het nat, of komen tottcn dranck.

De reden is bekent, het beeft dat heeft gedroncken

;

Maer ghy neemt dickmaels in al wat 'er is gefchonckeri

,

Om icke n weet niet wien. O 't fy hem die u dwingt i

En'tfyu boven al die fonder reden drinckt!

U dorft die is gelaeft, u maegh is overladen

,

En laet ghy niet- te-min u noch tot drincken raden ?

Hoe! zijt ghy meerder flaef, ofvan een minder geeft

Als dit onaerdigh dier , een grof, een lompigh beeft ?

Hoe
! foud *et aen het volk niet wonder felfaem fchijnen^

Soo iemant in een goot gingh ftorten goede wijnen ?

Maer feg,wat is een menfch die veel te drinken plag ?

Is niet fijn buyck een goot,indien men 't feggen mach?
Waerom dan goeden dranck gegoten in riolen ?

AVelghy die iuUicks doet, gaetby den efel fcholenj
Voormy ick fpreke ront, en uyt een vrye borft

,

't Is meer als efels werck te drincken fonder dorft.

Nedcrl. AA/^2£nnecrnimt^bctfart/
©anrmacchtricniï)oni3l)raetv

Ital. yl (oUmhofiifcmio (iregia amara.

Aüofiéogliato e amnro il mele.

Spje/is Al gufto danado lo duice Ic es amargo.
Irans. // ti'^Jr y/uitigcr, 'fu'a hntn;fatm.

ActuloTi! f.tuls cenfes ameres.

Nedcrl. ^^oiicriciifcFjaiJ i? fonCe / fcöaöe / m
frljaiiDe.

5?ie toijn üjinchcn fotiöcr fmattft

v^oenetii onücfuua'bf fafch.

.3taet ujöjanch en etcii gebeii /

.Oict unt Iiifl/ maer om te Icbcn.

iüic hü\\ fonöcr liifi /

<t2n bjmclu fonöcr Dojfl /

ön rct fonöcr bongcr /

©IC tïcrft te jonger. .

Frans. Ijm.~.,3 hommej'^gi on -vit

Beuiettrdu -vhi/ans appetit.

Hoogd. 933<n tvcin cin^cfjct/ l^rt <jtf)<t iviij

Ita! . fm dentrt, fennofuori.

LuciL

Yerticur «nophoro fundus, fenrcmia nobis.

lucunditas vidus c& in defiderio , non in fatietate

Cicera.

Tantum cibi & potionis adhibendum eft, ut refidah-

tur vires, non ut opprimantur. Ideui.

Ebrietas unius hors' hüarcm infaniam , longi tcirpo»

ris tzdio penüit. ficutplaufus & acclamationis fe-

cundar favor , qui magna follicitudine & partus eft

& cxpiandus. Ser.cc. Kp'Jl. 59.

Amicitia interpocola contradaplerumquefolet cflë

vitrea. Richt. Axiom. Oeetn. i6x.

th monjire pas ta iimtlance a i/en hoirt : ear U vin 4
fniif perirpltijïeuri. Syrachji. 29.

llfcr"



llferro chi nofi »edo, perde ilpunto.

De iilter-^

maker

^t naper öiegeen fenoopm ïept/ bcrïiefl fijn fïcrcft.

Hy die hier fondèr werck gaet dolen achter ftraten, Siet wie dat eenigh ding met vrcugt begeert te plegen

,

Hoort wat my daer gebeurt, het fal u mogen baten, Die moeteerhy begint lijn gronden overwegen

:

Leert van een fnijder wat, alis het ambacht flecht

,5Een dwaes heeft menigmael fijn wij fer onder-recht

lek ben te defer uur niet al te wel gefi:horen

,

'k En had geen knoop geleyt,dus is mijn fteeck verlorenj

Mijn haeft heeftmy vertraegtjditfpijtmy wonder feer;

Dan hier fchuylt evenwel eei^gront tot goede leer

;

Hy moet niet in der yl gaen vallen aen het werck

,

Nietdoen in fijn bedrijf, als op een vaft gemerckj
Want al wie met 'er haeft iet poogcn aen te vangen

,

Die krijgen in 't gemeen een paer bcfchaemde wangen.

Nu vnent, gaet uwes weeghsjmaer let op mijnen ractj

En maeckt, al eerghy naeyt te knoopen uwen draet.

Het ^riick-woort leert dtt men alle faken met omflch-

tigkeydt,ennietinder haeji , moet iv'trverck flel-

len : daer toe noch etn anderJpreeck-moon { tHede

ontleent vim 'tfnijders ambacht^ kan werdenge-
vteght, te weten

:

MeJ'ure trolsfois, avant que taiUer iinefiif.

Dat is :

.fBcetb2itmacI?7errflf)P«n^fnÖt. *

£en andergenomen Tjan de voer-lieden :

<Cct gf)p boojt rijt/ fict nac öe linjc.

Hier toe dienen dan de volgende jpreucken enj^reeck-

woorden.

Nederl. <l:cr1ïtoitf5t/öaiitoacgl)t.

Hoogd. ^)abciv»tl>vo2&crt^vU,

£b tvtgg/ ben reagö.

Ital. Pen(aprima,efoifa.

Hoogd . ©c&ncllcr xm^ vmc( rcwcn kf.
Frans. KeromfVaufmoiUt-, Si tonfainu'eji frejl.

Ncderl. ©c hecrfc öic boozgact/ licJjt bcfl.

Spaens. Qiiien mal inhorna , fara lors panos tuertos.

'df.li:

Frans. §lui malenfoume , tire des painsconmr.

Ncilcil. ïöictnöcrftaéfiobent / hrT}^t st^oo'-

rcnöcbjooöcnt'bup^.
•Ccn naeilicrf) nicnrclj niottopcnitjelrijöen.

Lat. C.mis tcltinans cacos parit catulos.

Fcftina lente.

Ncderl. Otcn bingcii met 'er Öacft / nljS bloon te

bangen.
Scd nimium propcras , & adhuc tua mcflis in herba

eft. ni;d. Ep. ffelen.

Ncderl. pniettoijf.

iïactt CU fiioct niet.

Summa; prudcntir cA, ita pritcrita agnofcere i utfu-

tiirisprofpiciacur. Com. Nepos.

Co '1 tempo, e con la pag !ia , ü maturano Ie nefpolc.

.

^

.riiet ttjt cn ffroo rijpcii DcmifiJricn.

Heiieeldt kan zijn etn appel-vviif, oft ten i/rtuwt

die h.iermetfrtiyt te verhopen geneert, rijpt oftge-

laeghdemifpelsaende omjlanders vertoont, cn al-

dus fpreeckt.

O Iet hier, 6 vrienden, wie ghy zijt

,

Siet hier de krachten van den tijt

:

Dees mifpels waren eertijts groen

,

Wat kon 'eriemant mede doen ?

Geen nienfch en at die uyt 'er hant

Die oyt daer luft offmaeck in vant
j

'

En onren die al fchoone briet

,

Het freti t en docht noch efter niet

;

En foo die iemant ftoven wou ,

Wat hadt die anders als berou ?

Soo dat dit ooft niaer fchcen te zijn

Een middagh-mael vooreenighzwijn.

Macrfiet! ick gingh met ftillen vlijt

,

En gaf het over aen den tijt

,

Die heeft 'et met een goet bcleyt

Tc muycken onder hem gelcyt :

En fiet ! nu is het groen gewas
Canfch anders als het eertijts was

;

Want d, t te voren niet en docht

Dat wort nu dier genoegh gekocht»

Dat woit nu opdcn difch gefien

Oock van de dun-getongde licn.

Siet , vrient ,dc {i)t heeft wonderkracht

,

Hy maeckt de wrange mifpelsfacht.

A mufe in time maycbitca two a cable.

^X'ict 'tt tijt bijt bc muji.é een habcl aen fliirltcn.

J^En ii)uys,die lange knacgtjdiekanec kabel brcké,
Ken kcy wort uytgcholt "daer ftagc droppels leki:

,

Of Ichoon een eyke ftam vry diep gcwortelt ftaet,

Sy vnlt noch even-wel, indien men lange flnct ;

De ti|t kan wonder doen, de tijt die lockt de rofen

,

Oock uyt een dorren ftruyck.en doetfe luftig blofcn.
De ti)t verandert veel . de tijt heeft groote" kracht

,

Door tijtjcnmet het ftroo/o won de mifpel facht.

Nederl. A Utebinabflijt
5P>oo? loop ban tijt.

©ie een aoubf ii poonc \o\\ mahcn/ bzmgt 'er üd
hcnöagöceimaacltoe.

Frans. Les ar.sjcaventplus que lesltvres.

Nederl. jBct tijbt en (hrco too^btn be nüfuclcrt

facijt.

55e tijbt bicngfjtrofcn boo|t.
Ital. Chi ha patienza, tordi in grajfa k un quadrino.

11 tempo mitiga ognigranpiagl0
Spaens. El tiempo es maeftrt) en todas Tas anes.

Poco a poco hila la vicja el copo. id e/i

:

Frans. Pcita pen file lavieiüefa quenoville.

Ital. üovc'e frutta dura, che il tempo non matura.

Hoogd. 9)ïit vkI (Ir<»tc!)cn tt>irbt)cc j!ocfs

Nederl. .flfict 'er tijbt rijpt I)et kojen.]

3i5ie ben tijbr bcrücpcn ftan/

©an een jonjicH too|t een man.
Frans. La contimieUegoutiere

Rompt la pierre.

Dies adimit argritudinem hominibus. Ttr. Heaut-l i

.

Ital. Apafo a pafloJFva lontano.

Agoccia hgoccia fScava b.fietra.

Neder!, 't Sfa (jart ooft bat be tijt niet cn mcuc/it.

«Denccrfhgcfjant/

«^nfpandetant/
ïiooptanberlunlant.

ïjct toatcrf)olc een liaröcn fïccn /

«Sn bat inatrbooj een bjop alleen.

5Pe fïabtgc jager bangljt j^et toift.

Annus produeit, non agcr. X'id. Erann.
Quidquid volcs quale fit rciie,'tenipori tr.idc. Scr,t:.-!l

.èict bojber? boben P.ig. loj, cn 1 34,
Et Gvid. 4. Trijl. 6.

Tempore niricoljc paticns fit taui us aratri , c •

IPaC
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odKcn ^uan oiaic. i;7

Ï0at bcft\m öort/ moetoi öp&i00montöeïöm.

TTT Annerdeoudefeughhacr parten heeft bedreven

,

'^
' En dat 'er meteen pot is ongefchentgebleven

,

Soo tijdt het dcrtel fwijn in haeften op den loop

,

En laet 'et al-te-mael daer liggen over-hoop.

De mecfter van het huys hier over ganfch verbolgen

,

yloeckt op het grilligdicr, maer weet 'et niet te volgenj

Dies ranft hy met er daet de kleyne biggen aen

,

Die daer ontrent het huys onnoofel henen ftaen.

Daer wanckt de felle fweep, daergaet 'et op een fmijtcni

Soo dat aen alle kant dejonge dieren krijten

:

De fogh gaet onder dies en wandelt in het gras

,

Bewuft,gelijck hetblijckt, vandat'ergaende was.

Dit fiet men raenighmael j oock nu in onfe tijden ,

De Vorllen hebben fchu It, de kleyne moeten lijden -,

Want daer een moedigh Prins verkeerde flagen doet,

Daer is 'et dat het volck de ftraffe dragen moet.

Nederi. A Sé öeioticftfr^ ölint-toufcn/ Dan moc^
-^^^ tenbebocrniöairrami.

Hoogd. ^ciui pcfjMe feerii Vvuitfcn/ fomu(Tetitie&aiP«n

Frans. L es delices des Grands font les Urmes despetits.

Hoogd. ^aöMéNebern funDj^en/ DvisWlKn tic armen.

Ital. llpeccato dtJignorefouventeftpiii7}gere il'TiaJfa.Uo.

Vnfa tlpsccato, l'altro Upenitenzd.

Hoogd . 2)ei" ^crn funb/ bcr tairren tup.

Horat.x.EpiJl.l.
"^

LAt. Qiiidquid delirant Reges, pleftuntur Achivi.

Dat veniam corvis.vexat cenfuracolumbas./w'X'f^.J'ï/.z.

GrlecX. HoAAavi xxi?i;/^'7ra.ö-a,Tro?uj-/;itx^<xVi^f'i5 è'rrc£,'jo<j.

ideft:

LAt. Sajpe univerfacivitasvirimalifceleraluic.

Frans. Ce que ia iruy eforfait, lesporceauxfouffrent.

Nederi. ïBanncfc een ^?m^ rp?m0l)t uptöcnöant/
^aerouifoDttucftmaelaïtietlant ^

Eati troublegatn depefcheur.

Crctibcï iuater'^ t)if]rcöer0 fin > l©ant öaer ligöt 5ijnboo?tiecI ni.

Het beeldtfoude mogen z,ij» een vijfcher die metJijnpols het Tfater troabelmaeckt , en de yifch

naer de netten'jaeght ; defelvejpreeckt aldus

:

VRaeght iemantwat ick doe? lek ben gefint te vifTen, Men kan in dat geval op onfeh handelletten ,

Enwaerhettroubclisdaerplagtmenniet temifleni Menfietdan altekaertot in de bloore netten,,

Maer als in tegendeel de bekeftüleftaet, Men fiet het loos bcleyt, enalhetfümbejagh,

Soo wort men licht gewaer al wat 'eromme- gaet

:

Soo datmen tot het meyr niet eens genaken mi%\\

^t ni!$flö$[i öie een p?nife Öoet /

V^mt bp ben tüer^tenöoop aeboet
^it0 i^emo20 foon öc marcrfjt üerftraeöt/

IDj^tjonrfe en ouötom ^aï^ 0fb?aeöt.

%\ \3ya,i De groote fcugc Doet

ÖDo?t bp Öe biggen üeeï geboet,

^e felepne biefjen^ Ijangötmen / öe groote ïaetnieii

ioopen.

Hoogd. SÜJvincIjcr mn^ entgeJrcn bcé er m'c gcnoflcn &cit.

Quid agimushoc cafu ? feramus. nam quemadmodum
fterilitatem,aut nimios imbres, aut caetera naturx ma-
la; iraluxum.ambitionem&avaritiamdominantiuni

habeamus.

Sichem rapuit , & agricola pleftitur. Adagium ejl apud

Arabes , Drujiotejfe ,- defumptum exhijloria Dinafï^lU

ratriarchx Ucobi, Genef. 34.

Vid. Richt. Axiom. Oecon. 2 4 (T' 2 f.

Vfaex



Maer 't gaet 'er anders toe wanneer wyraeuwegaften Wat dient'cr meer gefeyt? die niet en weet te woelen,

Met pollen over-al tot in de gronden tarten

,

Enkangeen vificher lijn in dele laye poelen :

Dan wort het waterdick, en daerom rijft de vis, Gelooft 'et, viflcherskint. de ftilte doet belet,

En mits hy met en Het, foo is de van gewis. En 't is van outs gefeyt, daer 't rommelt is 'et vet.

Kedcrl. 3;ntrcubfItönttri0gortUiffrfKn.

e>f ftcnifl öjincUtliffft aI0 'ttoatnrgfroert i0.

<Dnöfr öcn trommelm ijoojtmcn öfni toetten.

3!n De rommelmge ij 't Uet.

23eroopöc meefter^ maften rocfte ftneeïjten.

ErmultisutilebcUum. Luan. i,t. 182.

Opportuni magnis conatibus tranfitus rerum. Tacittu.

Mulci honores quos quiera republicd defperant , per-

turbatafe confequipofle arbitrantur. Ltytm.

Pet. Cofl:aliusmilitcsrtellionicomparat5quódidanimal

pluvio ac tempeftuofo acre vivat,10 vigeatifereno ve-

rócxloemoriatur. Alius camelocosfimiles facit, qui

bibere non dicitur, nifi prius pede fluvium moveat , &?

aquam turbidam faciat : unde Symbolum , Lairouhle

mepUtfl. V ld . Erafm . adagio , AngutlLzs capure : ubi

citat verfus Ariftoph. in Equitibus, qui ita Latine fo-

nant:

Namque accidtt tihi, quod atigui/lai qui aucup^ritur :

TJhi qu'.eta ft.itpilui, nihtlj^tfctum reportant.

Contra lutumfi moverint, furfum^ atqtte deorfum ,

CApiunt : tta ip(e capis^ uit rempubltcam ift(^utet.ts.

Hanc artem, inquit Erafmus, callent quidam principes,

qui diflldia norunt ferere intcr civitates, quo licentius,

quos vifum eft, muldtcnt.

Racnte quercu ligna quivü t

Wamtet eenboom ter aeröenfooöt/
/^~^ Efellen, let 'er op; waerboomennedeV vallen

,

^^ Daer isrerftonr hec volck genegenom te mallen

,

Een yder tijt 'er aen, als tot een vollen roof:

Een grijpt 'er na de vrucht, een ander nacr het loof,

Eeri derde klimt 'erin, en fet hem in de tacken

,

En wilfe met gewelt tot enckel mutfert hacken

,

De vierde grijpt de bijl, en klooft deganfche ftam

,

En maeckt de wortels felfs tot voedfel van de vlam.

Een van den jongen hoop, geprickelt van de minne

,

Komt fwieren uyt het dorp, met chlorü zijn vriendinne.

jöïiaecftt pöcr öat öp taeften ftrosïjt

Die grijpt het fijnfterijs , en vlecht eengroenen krans,

En fetfe t meysjen op, en leytfe nac den dans.

In 't korte , ganfch het dorp dat foeckt 'er iet te plucken

,

Dat haelt 'er zijn ger ef, en al met groote ftucken :

De boomen onder dies die fteyl en hooge ftaen

Daer komt geen dertelkinr,geen ftoutelecker aen.

Vraeght niet wat dit beduyt; het zijn bekende dingen

,

Het laeghfte van den tuyn dat wil men over-fpringen

:

Den hont die onder leyt dien bijt het ganfche rot

,

En wienhet quaÜck gaet en is maerenckel fpot.

Ital . '4ll^ Albero che cftcco^ Tagha^ tagUa.

^tu.ndo farhore e caduto^ogrt unglicorrefoprx conUJeure.
Poverthfityiltk.

A c.i'va./lt ma.gri vanno Ie mofche.

C^diito Vdbero ogn^un corre afarlegne.

A nave rottx ogni yento e contrario.

^)uando un' ep. r terra., ognungridi, Dagli, dagli.

Le mofcheJïpofano addojfo a i cayalli m.igri.

Nedcri. 3fenDen armentoil alle man sontjoettoiflen.

5^aer öe tupnlaeofli^ toiï ptJer ober.

?tï^ Öefaïm geüangen i0 foofuu^t öem öen aeï upt.

aï0 De [jonïit onDer ïieöt/ al be toereït toil öfnt

ftreetlen.

$tI0 iemanöt be ftraepen öefeljQten / flrafp öefröötfn

Öemooeftöenpïen.

4X>rn mi0-6eeit Die 't mié-gaet,

^m leften man bijten De [)onben.

<Dp een feö?ari of fc^urrift Öfefï
fitten aï De Wiegen meefl.

Frans. Bourpfins argentje Vappelle cuir.

A q tl tl mefchet On luy mesfait.

A celuy qut s ^en-fuit, tout luy efi contraire.

LepUt du bas efi toufiours lepremier yuide.

Nedcri. 3^aeröeDjjci&ïae0fti^/ ïoojptijettoateceerfl

ober.

^ie een anöer oberma^ /

23ieDt [jcm fdDcn goeDen Dag^.
Hoogd. ^^ann ter ipagcn auffrccfjt gc^ct / fo fia^it febcrmoti

tzauif ; ipunn er a&rr umbfcU/fo^cu:ljt')ct'crnMnMöon.

^"Dann ter tviiimfc/t \oüa\\U ^c^crnl^l^^oI^aup.

^Bcr tvï Icit / ter kit /tm Wit nicm.inb auflr.

^Ben ter \\\mr\ fc(t / fo is^t er funffratcr.

Qin tic cirmiu jrtl jeCcrmcm tie \^iii^ tpifcijcn.

%Qo ter jviun arn niet:igftcn ij( / ta vo\\ jetcrmvtm ut>cr=

fïctgcn.

^an cin ^unt iintcr figt/ fe ^eïffcn all ^unt io i|n.

^crciuifcinfniffomf/ ten fïo^cf man gern imi& ; fompt cc

tan auff tcptc / fo ^amtman i^m ten fopffat.

Spaens. Al poftrero muerde el perro.

Nederl. <DaerDer een op ïjieht Daer öieftenfe al op.

Lat. Pabula tyrannorumfunt plebs öcruftici. Ludoyic,

ymdtcium.

^3ai: n ter mciff oltet / fo reiren i^n tie fra§eii.

3lï^Detooïf ouDtto02t / foorpenöemDeftraepm.

Het beeldt kan zifn een oudeftramme -Vnolf, op Tvtens rttgge de krayenfitten , hempickende : de

Tfolfz.tjnfltjven hals niet konnende draeyen, pooght die te yergeefs ivcch tejagen.

De Vfolffpreeckt :

E^Enswas ickhoogh-geducht; geenbeyr enquammy
-' tergen

,

Geen leeu en hadder luft om my den krijgh te vergen

,

lek was in 't wout gefien, en over-al gevreeft -,

Maer nu ben ick een fpot oock van het minfte beeft

,

Oock van 'k en weet niet wat : nu ryen my de kraeyen

,

Om dat ick mijnen hals niet om en weet te dracyen»

Om dat ick niet en ben, om datick niet en magh

,

Omdat ick nieten doe, gehjckick eertijtsplagh.

Nu benick maer een romp; want ook mijn eygcnjongea

Die komen tegen my, cnovermygefprongen.'

Eylaeswat'fal ick doen ? mijn ganfche lichaem beeft
j

't Is uyt, wanneer de wolf fij n tanden over-leeft.

~^!0ÖetDïqpberïoopt/berfetmmDe&aRen0.

Sict veelanderejpreucketi , hier oppaffende, op 't voorgiert-

de bladt.

Mor-



Mortuo leonietiam lepores infultanc.

ÏDannffröp geeft fönïejloi 0ceuto.

EYfietdcleeuw, dat moedigh beeft. De derde fpringht hem op het lijf,

Dat al de werelt heeft gevreeft

,

En al tot enckel tijdt-veudrijf.

Dat yder mijd' en yder weeck

,

Vraeght iemant, die het fpeeltjcn fiet 3

Soo haeft het maer eens op en k^eck

,

Waerom dit heden foo gefchiet ?

Dat wort van hafen aengetaft

,

De leeu is nu geheel veracht

,

En lijdt nu fchimp en overlaft -, Want hy is doot en fonder kracht.

Want d'eerfte treckthem metten baert

,

De tweede grijpthem by den ftaert

,

Nederl. r\ <^cft f^^ftn txcfktti m\ ïemttj öp tm
^^ öacct/aï^ÖPöooti^.

gbec öout 'rt meer met Den rofenöemart / aï^met
öeafTjaenDe,

Lat. Plures adorantfolemorientem , quatn occidentem

.

£nqels. The glory of the kings is like the fnuffe of a

candle.

Lnt. Senexbosnonlugetur. Vide Eraf.

Griecx. Yifu)iS-ófx.oK!-iB^gcl7fiyS-n.@^f^ty'^i. ideft:

L-ïf. Lugetur haud bos, cum domi moritur fenex.

N ederl. Mcvti i^ ÖEH rouom een ouöe hoe.

Hoogd. 'ïÖcu r^r f(fylt> nav i)i/ fo bciicft man ibn att bic

rraiiD: w.uinccc akïét mxt 1 fofu-^umni^n

uiKvrbietMiicf.

Menander apttd Stobxum caf. 117. (ubiwulta.

hahes , qua hucfaciunt.)

Griecx. Kaxoi/iTi'}'pi^i"A'-«'-y''^^>'C''*'^'"«-'Vi"^''^»'' idcfti

Pecus moleftum eft defidens domi fenex.

Talem xtatem deprecaturSolon,apud Ctcer.deSeneBute^

i£tasmala,mala merxeft tergo. Plaut. Men<ech. j, z.

Hic ille eft, fenefta cetate qui faftus eft puer.

Aggrediar hominem.— FUut. Tunum. 1.2.

Ovtd.ipPont. 12.

Credemihi miferos prudentia prima relinquit.

Et fenfus cum re conhluimque perit.

Salomon Ecclef. y. 4.

<ï^en ïebenöe öont 10 beter aï^ een öoobe ïeeuto,

Vid. Homer. 'Odyjj. i ij -yfr/7 4.87, &Jec[^i



Ahrh ie fvi ,ipprtnt cv k y.iirr.

Xi^iit0ÖP iiJrt fci}tctmmbm arrt >,

HEt is een oude fpreuckj Wie net wil leeren fchereii;

Die moet voor eerft een gek tot fijn kalant begeren

Vraeght iemant,waerom datrwel hoort de reden aen

Wie malle koppen fcheert heeft felden haeft gedaen

By-naeftop yder hayr dient raedt te zijn genomen

,

En fchier op yder knip foo moet de ipiegel komen

;

^oofcö^rrtbooj cttfitm oecftfon hactt.

Dan is 'er iet te langh, dan weder iet te kort

.

Dan iet dat aen den kuyfofaen den knevel fchott:

Hier dient de baert gerecht,endaer het hooft gewreven.

En ginder noch een fchrap ontrent het oir gegeven}

Wanrdaer leyt hem de key. Een hooft te byfter net

Heeft ick en weet niet wat, dat hem van binnen Iet.

Nederl. ^n mocptüchr IjracU L.K. Quj nocent , docent.

a^lttfltelccrcn. Griecx. n:«^-»cy.3i,M«>;^5t.

't JEottfEntogfCJÖai't-lJ»/ DiEfCnfottCllliOptDCl Lat. Vcxatiodatintellcftum.

fcf)C«n fal. Homine imperito nil quidqur.m eft injufiius j

Jöatlrt/öatlfcrt.

Qm , ni(ï quod ipie ficit , nihil redum puut.
Termt. M:!fh.

Nederl. JiEen fjctft rjrootc hiHifi ban üoca
Om De na?rcn te bol-Dom.

In caducum parietem ne indina.

iPannccrcm mucc totüaHm jïoft / <en forcftt afn ïjem9«n tocbetlart.

Het beeldtfoude konncri ivefen een reyfende man met een meerfchcpfte tinderpack, "billendeJleunen op

een bou-yalligen inner^ en d.ter van over-Jlort z.tjnde, kUeght als yolght

:

/^Chl wat een fwaer geval is mydaerover-komen !

^^Het lijfis my gequetft,mijn ganfche kracht benomé:

En fooder iemant vraeght wat my ontbreken mach

,

En hoe ick fooin haeft ter aerden neder lagh ?

Die hoore mijn befcheyt:Ik quam met rafl'che fchreden,

Ick quam met defe meerfch een verre wegh getreden j

Dies was ick wonder mat> en uytter-maten heet j

Beftovcn over-al, en niet als enckel fweet.

Ick (loegh mijn oogenom door al de naeftekuften,

Ick focht een goede plaets om daer te mogen ruften

;

Ten leften quam ick hier, en vondt een out gebou

,

Daerlcund' icktegenaen, op dat ick ruften Ibu.

Maer als ick neder feegh, en meynderoptefteunen,

Siet doen begon de muer van ftonden aen te dreunen

,

Te ftorten over-hoop; daer viel de lofle fteen

My boven op het hooft, en onder op het been.

Weivrienden, hoort een woort:heeft iemant moedele-
Die kiefe geenen trooft, als op gefette reden -, (den.

Want nae dat ick 't gevoel, en is 'er niet foo quact

Dan alsmen fich te licht op eenigh dingh verlaet.

Al wie oyt fteunfel foeckt aen krom-gebogen muercn

,

Die moet 'et voor gewis met herten -leetbefueren

;

Want die een riet-ftok noemt de gront van fijnen ftant

Die breeckt het teer gew as , en quetft fij n cygen hanr.

)5cderl. JDoo^ een autacr al? Ijn b.'cccht /

/licniant out eeti heer? oiitilccrht

üotit bic en hoo^ <üm bojrc roos.

Op fo[Derö foiiDcr [iozru rn liomcn (jccn iaüm-
öcrc;.

Ctoctnatthtciun hontitn iiuiIfuiiDeten nietWfts

Den.

L*:. fatis acccde dcifque > .

Etcolcfcliccs, mifcrosfuge.— £.«fan. 8. i;. 4S5. Efaic 30. ij.

Socios Icgi fuadcam qui pocicncia valeant ) &in Pourt.'.rtt ctjleieiquité-cyvoufftracmmeuv.ecre-jr.f-

^xoxxraoYahncnt. /frijletel. Polit. ftd'itneinHraillequts'en'vatcmher, hj'ieÜefnit

OVid. 1 Tri(}. 'ventrt jttfqit'au pluf haat dt la miirr.sll ;, de Uqutl-
Ciini coepit quaflata domus fubfidere, partw Ie h dthris -vient foudain, è'enun ir.iment.

In proclmatas omne recumbit onus

:

^jet bOOJtsiWwn Pag. 1 1 ó.

Ciinftsque fortun3 rimam fecicntedehiftunt.

IpGi fiio quardam pondcrc tracks r 0fc9^

w



Kjnnt/ft yurt yjf 494

l^r($tenbrBor£>cnUor0ai|)d(rteramm/ ^M t>t toolf ftomt^

LAetft was 'er groot verfchil gcrcfen aen der heyden,

Dies vochten onder-een de koeyen in deweyden j

Doch mits een grage wolfquam loeren daer ontrent

,

Soo was van ftonden aendeganfche krijghtenendt:

Het onheyl,dat hen dreyght , dat doet de gramfchap fij*

Dat doet hen wijfer zijn, en beter finnen krijgen -, (gen»

Hierom komt al het rot,en maeckt een ronden hoop

,

Dies tijdt de moede wolften leftcnop den loop.

Gedenckt dit alle tijt , ghy vrye Neder-landen

:

Want fiet in eenigh zijn daer zijn u vafte banden

:

Maeckt dat u binnen 's landsgeen wrevelom en rocrti

Vermits een grage wolf op uwekudden loert.

5I>octü?icntfföap fiuptm.
Commune periculumdifïïdentes conjungit.

Dionyf.Halicarn.lib.%.

Inftantè communi periculo , conciliari folent diflidcn^

tium animi.

Het beeldt konde zijn een huys-moeder, die eenige kinderen yan den heertjaeght^ vermitsJy het vyer

breken en van den anderenfcheyden ; defehejpreeckt ddm :

Di,

It was een luchtigh vier, foolanghet bleefte famen.

En dat 'er met de tang geen kinders by en quamen

:

Doen was Zijn helle vlam een ^icrfel van den heert

,

Ten dienftc van den gaft , ter eeren van den weert j

Maer nu is het v.erdeylt, foo is 'et fonder luyfter

,

Soo light fijn fchoone glans verfchoven in het duy fter.

Wech , kinders van den heert , of laet 'et vyef geruft i

Want als 'et is verdeylt dan is 'et fonder luft.

Ey fiet wat Eendracht doet, en hoe gevoeghde krachten

Hacr doen van haren vrient,van haren vyant achten

:

Blijft eenigh, HoUants volck, en alle wrevel ftilt

,

Ten zy ghy, t'uwer fmaet, u glans verliefen wilt.

Concordii parvae res crefcunt : difcordia avtcm maxi-
maedilabuntur. Salluft . lugurth

.

Nederl. ^^töiftbcrquifï.

<!FenöjacIjt 0feft macöt
<ZBfnigöfptucrmarö bfeL

Sacrum eft pacis nomen, &: quod vix terram fapiat : ftce

alio nominc Hebraei to êu(^^ir , ipfam adeó perfe£tid-

nem , innuebant : nee quid aliud humanö generi lu^

bentius vel gratulati funt Angeli, vel legavit Chriftusi

vel Apoftoh prxceperunt. öcc. lofqh, HaU,Romjrre\

(oncilub.
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Il tegnofo fuge il pcftine.

<^aifd[)urftgooftDdtb?(((liie{iam.

"ITT" Aerom mach defen rftenfch fo byfler leelik tieren ?

'^ Den kop daer henen flaen,dc leden ommefwieren?

Wat maekt de groven gaft,\vat maekt den kinkelgram?
Al wat ontrenthem komt is maer een fij ne kam I

En waerom die gevreeft? nac-dien oock teere maeghden
Noyt van het wit yvoir of fijne tanden klaeghden j

De kam is wonder nut, de kam is wonder net

,

Dekam is die het hooft in beter order fet.

"V/T Et oorlof, weerde vrient , ickfal de reden feggen,

-^^-''Wilt flechts mij n onderricht watnader overleggenj

Ghy neemt dit qualickopjwant(foo ghy my gelooft)

Ten fchort niet aen dekam , de feyl is aen het hooft

:

Befietmy defen quant van onderen van boven

,

De kop ishem befet met feeren en metroven

,

En wie die maer en raecktjhoe facht het wefcn magh.
Die hoort van ftonden aen eenjammerhck geklagh.

lek ken een rouwen gaft, die wilgeen Bybel lefen

,

Die wil niet in de kerck, of by de leeraers wefen

;

En vraeght menmy waerom hy goede dingen vliet ?

Een peert dat fchurrift is, en wil de ros-kam niet.

Nederl. T^2|cccnöoofitjanlJotcröepft/ cnöJiïtip

«auatie 000011 en ftonnm gren ïirijt berb^agen,

f)Jfeljt gout en toil niet getoetj! Ujcfen.
Frans. lamais tctgneux iiainiA Icpctgne.

A l'ceïlma.Udc Li lumicre nuicl.

Ce qui efi de bas or, craintU touche.

LAt. Qui male agit, oditlucem.

Nederl. ^iequaetboet/Ijaetïjetïiföt loh.i.io.

<eenreöurft peert tijrcft ben coö-ham.
3ïen een ö?oo0 ïijntjen moetmen faeötïejs treeften.

<ï^enmeep0 ïóf toiï geen ftetoegingö ïijbrn.

Cicer. SeneB.

In fragili corpore odiofa omnis ofFenfio.

Jofeph. Hall. obferv. ^j.

Si Pon nepAffejamaüpar les chemins, ils devienent herhus;

s''Usfontbeaucoupfrequentez,flsfe rendent commodes at*

p^fige. Si Ie cceur riejl entieremcnt accoujiumék la. me-

ditatton, tlfeplat/} enfoy-mefme j non en cc qtiil efl i?mo-

cent, maü confidcnt. s""ils'excrcefouvent en cejle matiC'

re, tltroHvepaJfageplein de confolation afcspenfées.

^e



^eÖonötftötO«i|ï^eti/ ?nmrtbï^ gent tocrpt

A Lsiemantmeteen harden fteen,

•^^ Ofmeteenhout,ofmeteé been,

Een hont ontrent de leden treft

;

Hy krijt, hy baft, hy grolt, hy keft

,

Hy loopt in haeften naer den fteen

,

Hy looptm haeften naer het been

,

En met een ganfch verwoeden fin

Soo flaet hy daer de tanden in

:

Maer die het leet hem heeft gedaen

Dienlaet hyfonderhinder gaen.

Soo menighmael als dit gefchiet,

En dat 'et eenigh menfche fiet

,

Soo lacht hyom de dwafe daet

Die hem als dan voor oogen ftaet.

Maer hoort,gy vrint,die dit belacht,

En die het beeft voor onwijs acht

,

Komt fiet doch met een rijper fin

,

Komt fiet het ftuck wat nader in

,

En daelt eens binnen u gemoef

,

En denckt wat ghy by wijlen doet.

Als eenigh menfchjUyt fwarte nijt,

Op Uj ofuwe vrienden bijt,

Ofdat u iemant hinder doet

Öfin u haef,ofaen u bloet

,

Wort ghy niet ftracx u naeften gram?

En let niet eens van waerhet quam?
Hoe dickmaels is 'et , weerde ziel

,

Datick in defe ftuypen viel

,

Dat ick alsop de menfchen beet

Wanneer ick fchaed'offchande leetl

Maer,mach ick bidden^mijn gemoet,

Siet dat ghy dit noyt meer en doet

;

Maer als miflchien ons iemant quelt

,

Het is door lift, ofmet gewelt j

Vergaept u aen de lieden niet

Die ghy hiermede befich fiet

:

En fchoon ons treft een nijders tant

,

Soo denkt. Het komt van hoger hantj

Seghvry jDeesmenfchis maer alleen

Een ftock,een roed', een flingerfteen,

Die van een grootcr macht beftiert

Om my ofom de mijne fwiert

:

En maecktoockdaerin geen verfchil

Wien Godt hier toe gebruycken wil

,

Hetzydanvyantofrevrient,

Dewijl dat ghy het doch verdient.

Dewijl datghy u weerdigh kent
Dat Godtu fware plagen fent.

De mannen, nae den geeft gefterkt>

Die hebben dit wel er gemerckt j

Want als men hun te quellen nam

,

Soo fagen fy van waerhet quam

,

Sy fagen Godes roede flaen

,

Sy fagen Godes Engel ftaen :

En daerom was 't dat hun de ziel

Nietopdedaedt der menfchen viel j

Maer fwierde met een diepe fucht

Tot boven in de blaeuwc lucht :

Sy baden Godt in haer verdriet,

Maer beren op de menfchen niet.

En weder, als het foet geluck

Quam wech te nemen haren druck j

En dat mifllhien haer even-menfch
Hun gunftig was naer eygenwenfchj
Soo werden fy daer in gewaer

,

Des Heeren vrientfchap over haer.

En refen, met een bly gemoet

,

Tot Godt den gever van het goet.

Wel aen mijn ziele, tot bcfluyt

,

Druckt dit in al u wefen uy t

;

En quijtudusinvreughtenpijn,

Het fal ons hert een balfem zijn.

A Lj de Sabéeit, de Chaldéen, de-aint, het vyer , door den diiyvel ojitjlckcn,

lohs goederen , kinderen, en gefontheydt hadden wech-genonicn : hy enfeyde

niet-, Godhecft''et (regeven, doch de dttyvelheeft 'et -aegh-genornen; maer hyfeydet

De Hecre heeft 'et gegeven , de Heere heeft 'et genomen, de naem des Hee-
ren zy jjefegent. lohi.ii.

Als Simeïden Kon'mgh David 'vloeckteenmetfleerien-aietf , en dat Ah'ifaïdett

felven daer o-jer den kop tvtlde af-hoH-aen,Joo heeft de Koninghfukks belet , Laet
hem 'vhecken (feyde hy) wa/it de Heere heeft 't hetngeheeten. 2 Sam. 1 6. i o.

Vfat -willen roy ons 'vergapen aen degene die mtffchien ojisfonder oftegens alle re-

den verfmaden? Cnfefakm en zijn daer niet rjaji ; wj' hebben met den Heere onfen

Godte doen , by den welcken rpy diiyfen'mael over in hoon , fmaet , "jerachtinge, en
nlroat onsverdrietigh wefen mocht, r^el'uerdient hebben : wat is omdan daer aen
gelegen hoe of door rrien de Heere onfe Godt ons dat toe-brengh't , derryle my allent-

halven Tvel rveerdigh x.ijn dat het ons /oude toegebracht werden ? Tcyling.

In tegendeel-van 'tgencvoorfx,. is dientgelet , dat Efait lacob i'riendelicken be-
jegende, dat de Barbaren Paulo beleeft ivaren , dat Artaxerxes Nchemia gu7iff:gh

tBOt , dat de Gegier tot lojephgcedegenegentheydt toonde , dat de leeurvea Damel

geenJchade endeden, dat {fegh ick') dit alles niet denierifchen , maer Code allee»

enfijne 'vaderlickegtinfle toe is te fchrij'ven.

In affliftionibus avertere debemus oculos ab co qiicm npftraium calamit.itiitn

cau&m effè vidcmus : Deus potiüs rcfpicicndiis cft , qui homine illo tanquam,
inftrumento utitur. Ita reftè ratiocinatus elt Rex David, i Samuel i6. lo.

H
©jc pfcrbc jïallcit gctit/wo cé ju »ör nap i(ï.

trt pmt fïaït mtt^ / öacr 't nat i^.

Et peert dat is gewoon meeft in het nat te ftalién

,

En daer veel water is, daer laet 'et water vallen

;

En fchoon men dagen langh rijtom hetganfchclant*

't En loft naeu eenigh vocht ontrent het dorre zant.

O 4 Siee



164 fuUrijltllJLM i/zmrn.i\iT*v(-rt,

Siet d icr een rechten ftreeck,wacr na de menfchen Icvcn:

W'ie veel heeft,die ontfanght,den njcken wort gegeven,

Hce iemant grootcr is , of hooger is geraeckr

,

Hoc een die Ichencken wil, de giften grooter maeckc

Maerhoort,ü weerde ziel, dit zijn verkeerde wegen ,

Ghy, brengt daer niet en is . foo vint men rechten fegen

:

Gy,geeft daer honger woontjofnoot ec fchamel manj

Die mits hv niet en heeft,niet weder nooden kan:

Dat is een rijck gefchenck; dat God fal wcder-geven

,

Of hier (indien het dient) of in het eeuwigh leven

;

Want deugt acneenigmenfchgedaé.en nier geloontj

Wort boven al bedacht, en boven al gekroont.

Iwveital. Sat. 3.

Nil h.ilniit CoJrus. quis cnim ncgat ? & tarnen illud

Penlidit infclix totuni nil : iiltimiis autcm

^rumiix cumulus.qiióa midum , & frulb rogantem

Nenio cibo, ncmo liofpitio, tcfloque jiivabit.

SI niaj;na Arturii cccidit domus; horrida mater

,

Piillati proccrcs ; dittért vadimonia Prartor.

Tune £;cminus cafus uvbis, tune odimus igncm.

Ardctadluic,& |am occurrit qui marmoradonct

:

Conferït impenHis. ——— yid feqq.

Teien:.Phorm. i. i.

Quam iniquc comparatum cft ! ii qui minus habcnt

Ut fcmper aliquid addantdivitioribus.

^iftbobcii in 't ttoetöc öccl/ Pag. 97.

too?öm flUc ftratcn fcöoon.

Het beeldt mochte z,ijneen Vtjfeneen

yrtjj}er, op hacr bcjfemen leunende ,

en t^Amen kijvende : een bcfette

'vroiilve haer acfifprekende , in voe-

gen als volght

:

TT7 El fnege mey t , en deftigh wijf,^ Ey lieve,wacrom dit gekijf?

En waerom roepje door debuert

Dat Trijn haer ftoupe niet en fchuert?

Dat Heyl noyt rechte buerfchap

pleeght.

Mits fy haer ftrate niet en veeght ?

Dat Griet haer goote ftincken laec

En nimmer hant aen beflem flaet ?

Vriendinnen , houd u doch geruft,

ftet kijven heeft doch geenen luft

:

Een yder keere voor fijn huys

,

Soo worden alle ftratenkuys.

Hoe dienftigh waer het voor het

landt,

Indien men geen klappeyen vandt l

Indien en man en echte wijf

Bemoeydc flechts met haer bedrijf

,

Bemoeyde met haer eygen ziel

,

En daer een ftaege vycr-fchaer hiel

:

Gewis dat waer een dienftigh werck

En voor den Staet,en voor de Kerck j

Want als een yder 't fijne doet

,

Dat is voor al de werelt goet.

Ital. Clji-jtltTtrmald'altrithpenJtfrima itfe.

Diquelchtrtonticale,

i^ondlrnibenii'emaU.

Frans. Vnchacunfaithieni

Gluifait Ufitn.

Ital . AV orecchie 'mfe^reti , ni occhi in httera, vè ma-
mintafcaiTahri.

Uon ctrcar quehhe non ti tocca.

Cl'i fa i fattifitoi,non s'imbrattn Ie mani.

Nedcrl. ©atr cIcU ftcm fclfi^ foctht / gact niemant

bcrlo?cn.

Hoogd. 9iöa0 Mdj Uit brcnnct / iai Haf«

nit.

Ncderl . Wat II iiittm biant Dot tn hocIt niet.

Frans, ^luechacunrnercur

Porie/oHpaunitr.

Quiind d'aut re pnrhr voudras \

Regnrde toy , & te tnirar.

Ncderl. «?lcli \vm lijn jbof/ 1» ich örn jnijiun

;

^00 fal i)tt onftniiit Ijatfl Ucrbüjijiicii.

Syrach i8. 10.

^traffirt te bojen iifclben/ ttv of)?; anöerelieöcn

OO^ÖCflt.

Plaiic.Stichii I. l.QibivideqUiepr^cedunt
)———^ Cuiiofus ncmo eft.quin (it malevolivs.

Horat. i.EpiJ}. 18.

Pcrcunftatorcm fugito : nam garrulus idem eft.

Theocrit. Idjll. 1 5

n»/»!^ yu/.'cüxl; 'iazuTi, j^ *{ ^^Ji r.yxytB-' i'fLi.id cft:

Omnia feit muiier : feit quomodo lupiteripfe

Junonis primos thalamos confcenderitolim.

Hinc Plant. Trmuin. 1. 1.

Quod quifque in animo habct » aut habiturus eftj

fciunt.

Sciunt id quod in aurem rex regina: dixerit

:

Sciunt quod Juno fabulata eit cum Jove.

Qnx neque futura, neque fafta funt, tarnen lUi fciunt.

FaTfon'an vero laudent, cuipent, quem velint

,

Non floeei faciunt; dum illud,quod lubeat, fciant.

EtInvenal.Sa.è.

Ha:c eadem novit, quid toto fiat in orbe

:

Qmd Seres,quidThraces agant. &c.
f'ld. Eraj'mum in Adagio

y

Spartamquamnaftuses, liane orna.

DuVair.

Ilfaut qutchactinfertjea UiReptthliquedefon meflier.

/^ Hy, die wiltinhetduyftergaen,
^^En trect niet al te veerdigh aenj

Maer (geeft de mane geenen fchijn

)

Soo laet dekeers u leydts-man zijn

:

Wantanders foo ghy veerdigh treet

Eer ghy de rechte paden weet

,

So ftoot gy licht een blaeuwe fcheen,

Ofvalt wel in de modder heen.

Betreet daerom geen vreemde ftraet

Voor dat de fackel voren gaet -,

Want licht gedragen naeden man
Wie is 'et dien het baten kan ?

Als ghy een fake neemt ter hant

.

En doetfe niet met onverftant

,

En doetfe niet als in der nacht

,

Dat is , te voren niet bedacht

:

Maer laet voor al een helder licht

,

Laet Reden leyden u geficht

;

En maeckt dat ghy u dingen weeght,

En goeden raedt te voren pleeght

,

Maeckt dat ghy lang genoegh verfint

E er ghy een wichtigh ftuck begint

;

Want komt het licht eerft nae de val

,

Wie is het dien het baten fal ?

Nedcrl. y^ Hnncerfjetonljepliö nefcöict /

* 5Pan bart boojtatn Ijet hlagm niet.

I&erfint/ccrjiijnbeaint.

iHaet boo? Dact.

JtJac-ract gcb^zath noot man.
jöac-rou/touben rou,

Ital. ^ ben s'appiglia

,

Chi benficonfiglia.

PiMTa prima, irpoifa,

Hoogd . $f) ttJigé/ Dm tvrtg^.

Friufquam incipias, confuico opus cft. S^llujl.

Op eenen anderenjin.

TT7" Annecr het licht gaet voorden
^^ man,
Dan is 'et dat het baten kan

;

Maer brengt het icmanr achter aen,

Soo kander niemant fekergaen.

Segh, wie en valt offtruyckelt niet

Die in der nachtgeen licht en fiet ?

De boete die een Chriftcn hert

Van Gode voor-gefchreven wert.

En dient niet uyt te zijn geftek

Tot ons het lijfter aerden helt

,

Neen, vrienden : 't is de befte deught

Die op-waft met de groenejeughr.
Hoe 1 is 'et niet een fotte waen

Te loopen op de ruyme baen

,

En uyt te ftellen alle tucht

Tot dat dejonckheyt henenvlucht

?

Tot dat ons oude dagh genaeckt

,

En al de leden fwacker maeckt ?

Ey fegt eens,vrienden, met befcheyt.

Is u het leven toe- gefeyt

Tot veertigh, vijftigh , t'feftighjaer ?

Oneen, ghy zijtindootsgevaer

Tot aller uuren 3 t'aller tijt

,

Soo haeft als ghy geboren zijt:

En dickwilsdiede kloeckftefchijnt

Die is 'et die voor eerft verdwij nt.

Ghy daerom, voor den beften raef^

Maeckt dat u licht voor henen gaet.

En geeft ujonckheyt aen den Heer,

Dat fteltu vaft voor immermeer.

3Cact bnoii/ felöen goct bcrou.

<Ccn (©oDtfaligJ) man fcpöc tod : Honden en gecft-

men geen bloot been : waerom aen Godt een gc«
raemte? bat i.ë:een oudt afgefleten llehaem.

Aecende lucernam ante tencbras. idejl : illumina te

bdnis operibus, antequam fupcrveniat feneftus aut
mors. Erpenitu in Adag. Arab.

Quj tam flulta mortalitatis oblivio in quinquagcfi-

mum aut fexagefimum annura differre fana con»
filia, & inde veile vitam inchoarc , quó pauci eaoi

perduxerunt ? Seneca de Brevit i'ita.

Omnium terribilium nullum magis horribile
, qu.im

in co ftatu aliquemvivereinquo non audeatmorn
Augiijlii:.

Pulehra res eft confummare vitam ante mortem.
Seneca Epifl. 31.

Et tujeune? qu'en chaut il ? on ne conté pat icy les ans,

on nefcait en quel Hen la mort t'artend. Atteiid la

doncq en tout lieu. Seneque Epift. 17.

Micron. Epijiol. ad Paul.

Qui,felc moviturum rccordatur afliduó , is terrcna

omnia faeilè eontemnit , per vcram ac fcriam con-
verfionem ad beatum obitum fcfc pr*parat , fince.»

ra; pictati ftudet , patientcradverfa quaivis tolerat

,

&ardcnti vitx.Ttcrnardcfidcriototusflagrat, c^f.

Crimcn rclinquit vitac.qui mortem appetit. P. Sjrut.

Perianderper Aujon.

Mortem optarc malum , timere pcjus.

Ckilo per eundem

:

Vive memor mortis, utifis memor & (ahitis.

Feliecsobcunt, quorum finecriminc vita eft. Ci.v,"

Idem : Ne timcas illam qux vitareft ultinia finis

;

Qui mortem nietuit, quod vivit perdit ijipfum.

Ronfird : Car volovtierspar un commun accord

La belle vie tngindrt belii mort.

Qi^icn.



Quien eftropieja , fi non cae , el camino adelahta^

Wit fïrupcfictt/ en niet enMi! bo?l>m toegö-

A Ls iemant overwegh in haeften komt getreden

,

^*-En ftruyckeltmet den voet, maer recht dan noch

deleden,

Die maeckt dan fnelder vaert als hy te voren plagh

,

En liet oock beter toe als hy te voren fagh.

Siet daer een foeten trooft voor alle vrome zielen

,

Sy worden op-gerecht, oock doenfe neder-vielen

,

Alflibbertmenighmael, al glibbert hun devofeC,

Sy blijven efter ftaen, en maken beter fpoct.

Op, op dan, treurigh hert, geen moet en dient verloren j

De prickels van het vleefch die zijn u nutte fporen

:

Recht flux de leden op; dat voeght een Chr :flen man.

Nadien hem oock het quaet ten goede dienen kan.

GrieCX. nctAivi^pOjU^croq jua\Aov, }1X5xa'ï(^pa.,aeTy. ideft:

Prxftat recurrere, perperam quamcurrere. Profert

Luctan, Ajino.

Frans, ^uitrebufche , (jr nechctfóint , s^avance de troü

fteds.

Celuy qui branche, s*ilne tombe ^ilayance.

Lat. Quae nocent , docent.

Poft mala prudentior. V. Erafm.

Nederl. l^aröcfcJjoffecnlfcrfntofï.

Ö^Kötoarttmljacfligö tocbct-fteert/

<Dieto02t 'cc beter öoo? seleert.

Hucfacit illudin D. Thomam Crammcrum martyrcnt

Anglum.

Te docuit lapfus, magis ut veftigia firmes.

Sic mala non raró caufa fuére boni.

HïÖeeft öebaf on?? quaet 0eDaen/

4Betöai(enïeertnie«feïier gaeti;

Lactant. lib. f. cap. 13.

Multo firmior eft fides , quaih reponir poenitentia.

D^tis :

ï^et 0eloobe Öoo? öoetöeeriJi0öepDt öerjïelt / ié

feraeöti0eca!0teüo?en.

Rom. 8.27.

Toutes chofcs aident cnfemble en bien j h, ceux (^ui aimcni

Dteu.

€en 0elJ?anöen ïjonttjjeefï ooeft öet ftouttoater.

Het beeldt kan z.ijn temant dte ujt een beeck op een Imit Tvaterfprenght
,

de kont dxer -van m aller yllvech loopende.

\ 7 Erdriet, angft, tegenfpoet ,en diergelijcke flagen

,

^ En zijn niet alle tijt te noemen quade plagen j

Wantboven menigh nut dathier uyt rijlen kan

,

Soo maeckt het ongeval een kloeck enhandigh man.

Men fegge watmen wil , die fachrjens heeft gefeten

,

En kan niet , foo het dient , veel nutte faken weten

;

Maer een die lift en leet heeft dickmael uyt-geftaen

,

Leert wat de werelt is, en hoe de faken gaen.

Een vos die aen het lijfden ftrick eens voelde prangcri.

Is naeraacls wonder fchou, en qualick om te vangen :

Een vis die eens den haeck wert in het aes gewaer

,

Wat voedtfel datfe vinr daer vreeftfe voor gevaer

:

Een fchaep dat eens den wolf is uyt den mont gcnomeri,

Wil naeu lijn herders bont ontrent hem laten kómen

:

Ecnduyfweleer ontfnapt de klaeuwen van den valk.

Al waiïe voor-tijcs flecht, die woit ten leften fchalck :

Eeii



Een menfch die in den ftorm een fchipbreuk heeft gcle-

Vreeft oock een ilillc ree, en vry niet fondcr reden: (den,

Een hont die eens het lijf van fode was verfchroeyt

,

Schrickt oock voor killigh nat dat in de beken vloey t

:

Een huys-manin het wout eens van de flanghgefteken,

OfIchoon hem al de gif is uy t 'et been geweken

,

Die houdt 'et voor verdacht, foo maereen hagedis

Komt ftijgen uy t den braem,ofuy t het groene lis.

Wat dient 'er noch gefeyt'^ De fchippers leeren varen

N iet in de ft illc zee, macr in de felle baren ;

Want dien het altijt gaet ofnaer of boven wenfch

,

En weet noytjfo het dient,de gronde van den menfch.

Siet! als ons eenigh leet of harde Hagen raken

,

Dat kan oock gccken felfs tot wijfe lieden maken

:

't Fy hem die my bedricghc; maer Ib hy 't weder doet,

Soo IS het 't fy voor my, en ick ben maer een bloet.

Ital. Pare alli forci fcampatiJempre , di ma.ngta.re il cacio

hcll.1 trappol.x.

Ilcmcfcottato ciall' ncqua calda.h^paura anco de/lafredda.

Nederi. IDrlt UcrffCTt tS!\t MtXt.

4i)ifmant\mtm met fcIjntJc of fcöanbe.

IBatmm met fn bffacet / tn bcfortmm met.

IDflt mrt en ftofl/ en ömgöt niet.

ê^JagnnnaftentoD^.

't JDcrb?ant ftmt tJ?feft Det tjper.

ö'<anbefoföte/ b'onïjeboeïjte.

Ital. llcan battuto ddbaftone, hapaura delP omhra.

Nederi. <!Fen Ijout en aecïit met aen De ftant /

ÏDacröp ben neu0 een^ ^tt^ gcD?ant.

Ital. Cht eJ}ato mor[e delleferpii hapaiira delle lucertole.

Frans. Desplayes on devientfage.

.feqa.

Lat. Pifcatoriftusfapit.

Oxtd.Trtfl.lib.i.Eleg. i.

Terretur minimo pennx ftridore columba

.

Unguibus, accipiter, faucia fa£ta tuis

:

Necprocul a ftabuli^ audet decedere , fi qua
Excufla eft avidi dentibus agna lupi. / 'id

idem de Pont o lib. i . Eleg. 7.

Da veniam quafo, nimioqueignofcetimori.

Tranquillas etiam naufragus horretaquas.

Qui lemel eft Ixfus fallaci pifcis ab hamo

,

Omnibus unca cibisaTafubefleputat.

Sxpe canem vifum longèfugitagna,lupumque

Credit, &: ipfafuam nefcia vitat opem.
Membra reforniidant mollem quoque faucia ta£bum

,

Vanaquefollicitisincitatümbrametum.

O

Cortirami, vendemmialunga,

l!lo?te taeften / ïangen toijn oegjï.

Het beeldtfoude konnen ivefen een hovenier , fnoeyende eenen

ivildt-gelvajfen loijngaert.

F fchoon u hovenierden wijngaert plagt te fnoeyen,

Soo datfe niet en mach in volle tacken groeyen

,

Ghy, denckt noch even-wel niet eens in u gemoet
Dat hy de plante fchent, of eenigh hinder doet

:

Ghy, weeft hierin geruft, oock fonder eens te klagen

,

Al is 'er weynigh houts, het fal te beter dragen

;

Sictjwat men neder houwt(daerom ghy zijt beducht)

Dat is maer los gewaey, en loten fonder vrucht.

Wat is 'er, aerdts gemoet, wat is 'er al te klagen

Van druck, en tegenfpoet, van veelderhande Hagen
Die u den Hemel fent? ey lijdt de nutte pijn :

Het vleys is u te gul , het dient gcfnoey t te zijn.

Geluckigh is de menfch, oock midden in het lijden,

AIsGodt, door harde tucht, fljnherte komt befnijdenj

Wel fnoeyt, ó Vader fnoeyt,en rukt uy tm ij
n gemoet

Al wat in eenigh deel u vruchten hinder doet.

EÖt/ flï0 lytt immer toefenmoet ,

iBantnaer öetfuereftomtDetfoet
Falx attenuat lafcivientia.

I©epni0{| öout0/ beem^ieöten.

^aïigö ï0 be menfrö bien <^ob (ïraft ; baetom en toep^

0eet n ha l^aOtjbmgebe^SSImaelitigenntet: twmt

ÖP tiectoont en beröinbt/ (JP flart en 3öne öanöt
geelt. Hiobf.i7,i8.

Lam-



Umjteiijckc bcücnmnger,^

Lampada trado.

1^7

De ou»e

man
fpreech :

D
^et Hdöttort eeröanmp Bmtint /

^at 0eef icft u/ nion iueeröe ftint.

It lichtjinijn weerde kint , de fackel van het leven , Treet op de rechte baen, en mijdtde flimme weged

,

Wasvan het hoogfte Licht voor defen my gegeven: Gaet midden op de ftraet, en fchout de vuyle ftegen

Nu heeft 'et voor een tijt, nu heeft 'etmy gedient

lek gevet heden u, als aen mijn naeften vrient.

lek heb het langh gebruyckt, en ben met ftaege fchreden

Op mijn befcheyden wegh ten eynde toe getreden

,

Nu benickophetleft, nu ben ick aen den put

,

Dacr is geen licht bequaem , daer is geen fackel nut:

Ghy hebt in tegendeel van heden afte dwalen

,

Nu op een hoogen bergh , dan in de laegc dalen

,

Nu op het vette kley , dan op een dorre ftrant

,

Nu op een harde klip , dan op een driftigh zant j

En t'wijl ujonkhey t duert maeckt dat gy niet en malü»

En als ghy trager wort, fiet dat ghy niet en valt.

Wel gaet dan, lieve, gaet, ófpruy te mijner lenden,

Ghy waert mijn eygen vleys, eer u de lieden kenden

:

Ick ben nu uyt-geleeft, en ghy begint de reys

,

Tck gae nu, fiet ick gae den wegh van alle vleys.

Dit is des werelts loop , de kloeckfte menfchen leven

Tot fy een ander menich den fackel over-geven

;

Dus gaet de fnelle tijt, gelijck een flaege ftroom

,

Dus Iteeckt het nieu gewas hetoude van den boom.

T^ Itjpreeck-lvoort is ontleent vanfekerefpelen ofte oeffe-

^-^ ningen van de Oude , daer een brandendefackel mge-
bruyckt Tt>ert : de i^elcke by iemant^ nu yermoeyt zijnde , aen

een verfch man met 'er hant lt>ert toegereyckt^ f« foo t'eleken

Ttaederom aen eenen anderen: als Plato*, Paufaniast > en

andere oude fchrtjyers getuygen. In yoegen dat denfackel

ofte licht over te leveren hier tefeggen is , fijn ampt ,
gele-

genthcyt, middelen,jae leyenfelfs, alsmen nuuyt-^eleeften

diergelijcke dingenfat is, aen andere over tefetten.
•ideRepubl. tAttic.

En hier toe kan (mijns oordeels) gepafl loerden deplaetfe

Numer.zo. verf. 2 5 . &C. die ick noytfonder innerItcke be-

Tveginge en Icfe.DcNcderlantfche overfettin^e Utyt als yolgt:

En de Heere fprack tot Mofe , neemt Aaron en fijnen

foneEleafar,en]eytfeop Horin'tgeberghte, entreckt

Aaron fijne kleederenuyt, en trecktfeaenEleafar fijnen

fone : en Aaron falhem aldaer vergaderen tot fijne vade-

ren, en fierven, Doen dede Mofes als hem de Heere ge-

boden hadde, en klom opHor in het gebergte, voor der
ganfchermenighte.Ende Mofes toogh Aaron fijne klee-

derenuyt, en tooghfeEleafar fijnen fone aen: en Aaron

fterf aldaer boven op den bergh. Mofes dan en Eleafar

klommen af van den bergej en doen deganfchemenigh-
te fagh dat Aaron wech was, beweenden fy hem dertigh

dagen, het ganfche huys Ifraëls.

Hier bykan nochgevoeght iverdcn datgefeytlpert i Reg,

1 f. 4.. van Abiam Koningh van luda. Pour I'amourde Da-
vid l'Eternel fonDieu luy donna unelampe enjerufalcm,

luy fufcitant fon fils apres luy. De NederlandtCche over-

fettingefcyt: Om Daytds "^'i/iegafhem de Heerefijn Godeen

licht te lerufalem.dat hyjijnenfone na hem verlveckede,&e.

Lucretmsiyverf.y'è.

Etquafi curfores vitailampadatradunt.D^ Animalibut

agit , qu<e fuccefione tropagantur yita per yices ab altü in

alia transfufa. Plato de Legtbtts 6 aii , Cives oportere li-

beris generandis Sc educandis operam dare , ut viram j

quam ipfi^majoribusaccepifl'entjvicilTim quafi lampa-

da five txdam ardentem pofleris aliis poft alios tradant.

Eodem perttnet itlud Pcrfiatium : Qui prior es, cur me ipt

decurfu lampada pofcis? Faciendum ergo hic ut Seneca di-

en : Reftum iter quod fero cognovij laiTus crrando, aliis

monflro. cUu-



i<^8 Chrijle!ijcK€^ed€nckingen .

Gltuciis apttd Homerum lliad. ^.

Tale quidem genus eft hominumj quale eft foliorum

:

Quorum hxc venrus humi fundit, rurfum illa virefcens

ProftTt fylva, fimul verisjam afflaverit aura.

,^/l>w yerjibiis Pjrrhonem Academicumpecultarit€r de-

kefatumfuiff'e, tefiatur Diogenes LnérttM,

Rurfum Homerus lliad. <p.

Frondibus arboreisfimiles, nunc ubere foetü

Exupcrant. Ixrique faris vefcuntur agrorum :

Nunc rurfum intereuntjevanefcuntquccaduci.

Fid. Grxcos -vcrfui npud Erafmumproverbto, Homo buUa.

Lu yie d'homme , un chcmm d''hy'Ver.

3CI0 in öc tointcr 5ön öf tocgcn.

^00 ijS öct met D«j mcnfci) gelegen.

TT Et leven van den menfch is even foo gelegen
-*^ Gelijck des winters doen de gronden van de wegen;

Al wje dan reyfen moet die is 'er qualick acn

,

A\^ant 't is 'er glibber-gladt al waer hy meynttcftafen

:

Men vint geen wagen-fpoor , geen pcyl van menfche-

rreden

,

Het fchijnt een ftaege flooc daer eerft de koetfen reden

,

't Is al gelijck een meyr, waer dat men henen fiet -,

Men kent het rechte padt, men kent de grachten niet.

En of'er al miflchien een plaetfc wortgevonden
_

Daer voor een kleynen tijdt de voeten fekcr ftonden

,

Het is een kortvermaeck; want na den tweeden pas,

Soo is 'et weder vuyl gelijck het elders was.

Wat raedt in dit gevaer? niet beter als te letten

Waer dat men even-ftaegh de voeten heeft te fetten

,

En dit tot datmen komt op 't eynde van den dagh

,

Daer een verraoeyde ziel haer rufte vinden magh.

O Wegh, ó ware Wegh, beftiert mijn lofle gangen

,

Op datfe nimmermeer in 't flick en blijven hangen:

Geeft dat wy, voor befluy t, ten leften mogen gaen

Daernimmer winter komt,maer eeuwigh rofen ftaen.

Nederl. (^ti^ïeöeni^eentDinter-pati

^a luepnigï) ö?oogl)0/ al tneöetnat
Spaens. Porninguntempero, no dexcsel caminoreal,

porelfendero.

Frans, Pour quelque temfs c^ii'tlfacej ne Uijfe Ie chemin

royal, pour U'fentier.

Des que je nafquis je pleuray y é" chafquejour naijl Ie

pourquoy.

Lat. A fronte prjecipitia : a tergo lupi.

Nederl. Ban uojen ^tb icft |ïfpïe bergen

/

Ban achter becjïen öiemp tergen.

Mt geïootiigen ljth\im beïtent Dat fp gaften en

bjeemDeünjen toaren opaeröen. Heé>r. 11.13.

^oetbe menfelje niet altijDt in Den fttifiA 3i)nop aer*

öenï Htobj.i.

^ac^ benMittxn fal/en bic Mum.

W Annecr ick trede door het wout

,

En fic het rijsenjeughdigh hout

,

En dat ick vind' een populier,

Een hoogen eyck, een lagen vlier

,

Een lind, een ijp, een buck, een es

,

Terftont foo krijgh ick daer een les -,

Want t'wijlickeenfaem ftaecn poogh

Mijn geeft te voeden door het oogh

,

Soo vind' ick fonder twijffel wat

Datdienftighistezijn gevat.

Eenboom die van den gront bederft

Ofonder aen den wortel fterft

,

Diens af-ganck fietmen aen den top -,

Want hy krijght ftracx een dorren kop

,

En wort foo voort in korten tijt

Sijn loof engroene bladers quijt

,

^xv^ tvjiM öerïoojrt geï0eft een ftroom

:

v0n naer ört blaöt/ foo üaU Den boom.

Tot hy ganfch kale tacken krijght

,

En dan eens mede neder-fijght.

Al waft de menfch niet uy t het velt

,

't Is even dus met hem geftelt

}

Want als dejeught hem du begeeft

,

En dat hy fchier is uyt-geleeft

,

Sijn hooft dat worthem kaelen glat,

Sijn aenficht rimpelt boven dat

,

Sijn tant, die vaft gewortelt ftont

,

Die komt hem vallen uy t den mont.

Wel ghy, wien dus dejeught ontvalt

,

Ey lieve, 't isgenoegh gemak,

Gact macckt u veerdigh tot de reys

,

Ghy trect den wegh van alle vleys

;

Want als de tacken voren gaen

Hoe kan de boom dan lange ftaen ?

Quid



LmijtenjcKC ucaencKingen.

Quid eft homo? Lucerna fub diopofica.

J6j9

. i

5Cïémet ren llff0t:0in 't op«i tj^t /

^00 ï^ ömetömmenfdö eefleït

ü Enkeerfevan den wint aen allekantgedrevert,^ Dat was in ouden tijt een ichetfe van het leven

,

Een af-druck van den menfchjcen beelt van alle vleys,

En 't is (nae mijn begrijp) gefproken nae den eys.

Want foodcr groote wint komtop der aerden rafen

,

Stracx wort het flicker-Hcht met krachten uyt-gebUfen:
Offooder ftilte komt, en dat de fonne fchijnt

,

Ey fiet I de fackcl fmelt, en hare glans verdwijnt

:

Indiender eenigh nat van boven komt gefegen

,

De keerfe ftaet en queelt oock van den minftcn regen

:

Of komt 'er drooge vorft die in de wangen bijt

,

Het vier dat wort verteert, en al in korten tijt

:

Offoo een foete lucht (dat niet en kan gcfchieden)

Wou aen de teerevlam geftaege gunfte bieden
,'

Eylaes I haer fchoone glans gaet efrer haren ganck i

En wort ten lellen afch, en niet als enckel ftanck.

Wat is doch van het vleefch ? daer zij n verfcheyde fakeri

Die ons (men weet niet hoe) tot ftofen affche maken j

En fchoon menkngen tijt behoiit een goeden ftant

,

Noch wort de levcn-vonck ten leften uyt-gebrant.

Achl waerfich iemant keert, ofwaerliy komt getreden >

De doot, de bleecke doot, die fit hem in de leden

;

Dies fchoon men hier bequam fijn vollen herten-

wenfch, . v

'e Is ai maer korte vreügt. De doot is in den ^^eilfch.

Varro i deReRufl.fr.

Homo bulla, eo magis& fenex.

VEfchyloapudStobxum cap.^8. Ka-Tn^ o-xia, fumium-
bra: PindaroPyth. 8. «rznaV c'cxp , umbrse fomnium,
homo dicitur. Vide Eraf inHomo bulla.

Sophocl. AJAce

:

A'''y9^a)7rcV2Ti vriC'acL )t, axia jj-ivoi. id eft

:

"Homo flatus eft, & umbra : praeterea nihil.
'" ~'

<DnétijtgaetaléeenfneUefïtoom/

<i5n3ön 0Ï0 fföimmenban een ö?oom*

Ronfard

:

,

thomme n'eft rien quune vi^efume.

P. Syrui

:

A morte femper homines t?
.cundem abfumus.

Coflpreflomoronolepecorec^'^^f^'''"'^'.'''"''''''

Aup tofl meurentjeu '' ^'"k^ ' S'»^
'^'"^''

Sv 17-25.

l©ati0tioeöeenmenfÖf/ö^ï^ÖP«»rtonfïer(firtöcft

em



I70 Chrijtelijcke bcdcnckingen,

Cfn ouJïtöofr-manöoo?t gpcvtie 't grftïapban De ftorrp.

? Iet Gijs den oude knecht die hoort de peerdc tfappê,
' Die hoort de wagen gaê,die hoort de fwepe klappe

,

Dies fpringt lijn hertom hoog.en dat van'enkel vreugt,

Om dat hy wort gevvaer den handel fijnerjeught.

[ii wou de ftramme gaft wel rijden aen der heyden

,

n met een fnellen keer den wagen omme-leyden

,

Hy wenfcht te mogen zijn daerKees metAefjen fpeult,

Endaer men uytter borftop alle bruggen heult,

^aer dat hem meeft beweeght dat zijn de volle kannen

,

erplaetfe daer menplaghden wagen uyt te fpannen:
In 't kort', hetkomt hem voor wat hy te voren plagh

,

tn fiet, de wil is daer, fchoon hy niet meer en magh.

Men vindt 'er over al die in haer oudejaren

Noch even zijn gemoet als fy te voren waren
,

'

Men fiet dat hun dejeught noch in de leden rijt

,

Al is haer kranckgeftelverwonnen van dentijt.

Niet foo,vernieude ziel, maer laet u oude fonden

,

Oock eer datu de tijdt de luften heeftgebonden :

Of is 'et nietgefchiet ten minften mijdt het quaec

Als u de fwackheyt felfs tot beter zeden raet.

Een, wicn de friflejeughtnoch krachten komtte geven,

Die moet geduerigh fien hoe wel te mogen leven :

Maer die nu trager wort, moet letten boven al

Hoe dat hy fijnen tijdtmet fegen cyndcn fal.

rani, Jlfeuyient toufiours rohin defesflufies.

p-ïewj.Cabritillaquefuelemamar
, prureleelpaladar.

rans. C^^vrette sccoufiumée de tatre , Ie faUü luy ie-
*' ''nge.

^^^^\ f"^lötjngcröoo^tgefrne banbctoeprrp.

3in een natten ^^^j ,0 \y^^^ genoeglj geregent.

f • ^,"P^'P .""'"'"at,nonraentem. Vid.Erafm.
sederl. ^^n tooïf Ö^nocöna'tfeïjaep/aï^ÖemDc

Atticus moricns manu. porrigit. Fid. Erafm.

Phadr.fab. 40.

Anusjacereviditepotam amphoram

,

Adhuc Falerna fxce& tcfta nobili

,

Odorem qucejucundum late fpargeret.

Hunc poftquam totis avida traxit naribus

,

Ofuavisanima! qualemtedicambonam
Ante hac fuifle, tales cum fint reliquia:

!

Hocquo pertineatj dieet, quime noverit.

HOYAt.

Naturam expellas furca, tarnen ufque recurrei

f



Clmfie/ijch bedenckingcn.

II n'eft pas libre, qu> traine fon licoL

He: feert

fireeekt :

A L ben ick heden los, al fchijnick ongedwongen

,

•'* Al loop ick in het velt, en make vrye fprongen j

Soo ben ick even-wel niet buyten flaverny

,

Vermits ick noch een flaeffie loopen achtermy

:

Ick vocle noch een deel van mij nc banden Hepen

,

Dies ben ick in gevaerom haeft te zijn gegrepen

;

Want foo hy^die my volgh tjhierop maer eens en trat,

Soo waer ick wederom (gelijck als eerft) gevat :

Soo waer ick meer als oyt gefchapenom te lijden

,

En wie en fouder niet op mij ne leden rijden ?

Ach ! wien noch cenighj ock ontrent de leden hangt

,

' Die fleept dat hem bederft , en dat hem weder vangt-

een ftucli ban 5ijnbanbm na-fl«pt

Maer, vrinden,die het peert aldus mocht hoorc fprekenj

En hangt niet aen het dier, maer let op u gebreken:

De muyl-bant is hetVlees,en'tpeert,een moedig beeft.

Dat is in defc prent een af-beelt van den Geeft.

Heeft iemant rechten luft om van de droeve fonden

Niet meer te zijn geboeyt, nietmeertc zijngebonden,

Diebreke t'eenemaelnaerongeluckigh zeel

,

En dat van alle kant, en tot het minfte deel ;

Want foo u flap beleydt wil iet hier in verfchoonen.

Het quaet dat overblijft fal wis zijn meefter loonen.

Een die fijn banden fleept, al fchijnt hy los te zijn

,

Raeckt licht (eer hy het meynt) al weder in de pijn.

Ftrf.Sat. 5.

f Nee tUjcüm obftiteris femel, in ftantique negaris

Parere imperio , Rupi jam vincula , dicas.

Nam & lu£tata canis nodum abripit : attamen illi

,

Cüm fugit, a tergo trahitur pars longa catenx.

J^an 't onimipt Dient niet ïjet ïoofaïleen/maet De too?^

tfïupt-getogen.

"^t eeVfïfept met/WmX , mm/ ^oot u aerbtfeöe Ie-

Den.

ü En^dien hetofperjiegehiedt vaneenigeJlAdtbeyoUnisy
•*—

' l'oo hy komt te 'vernemen dat Vr acht ofte thien verra-

ders binnen de/ladt zijn, pUchhyfichgeruflteflellen-, als

hy -Mijfofte fes van de fehe bekomen en in hechtenijje <^e-

Jlelt heeft? Geivifelick neen , hy engeeft zijn zielegeen rujle

voor hy alle defelve by den kopgevat-tofte immers uytterfiad

gejaeght heeft. Hoe! fiaet ons anders te handelen met om
gee

ft
elicke yerraders.

Vanno



1-2 Cimflelijcke bcdemkingen.

Vannopiu pclli di volpi , chc d'afini , in pelliciaria.

T Eft daer ick ftont en kecck ontrent een pelletier

,

*--' Daer fagh ick menigh bont van menigh felfaem dier:

Ick fagh 'er boven al veel vofle-vellen hangen

,

Die waren met de ftrick,ofopdejacht gevangen,

Ick fagh 'er even-wel maer eencn ezels-vacht

,

Die van fijn mecfterlelfste koope was gebracht

:

Niet dat het laftbaer dier was iewers doot geflagen

,

Neen, vrienden, 't hadtgeleeft tot aen fijn lefte dagen j

En even doen ter tijdt lbo was het trouwe beeft

Sijn heer(vermits het fterf een droefheyt in den geeft.

SietI hier op ftont ick ftil : ick fagh de vofile-vellen

In foo een grooten hoop, fy waren naeu te tellen

:

lek fprack den meefter aen, en feyde totden man ,

Ey lieve ! fegh een reys, fegh hier de reden van.

Men letrdit fprak de vrient)geen ftricken voor denezel,

\^Si^tm!m een Bont-toercfter^\mtM,
Maer voor den loofen vos, ofvoor den flimmen wefcl j

De reden is bekent : wie doet 'er immer quaet
Aen eenigh vreedtfaem beeft, dat rechte wegen gaet ?

Maer al het boos gefpuys , dat niet en is geboren

Als om fijn even-dier met liften nae te fporen

Dat lijdt aen alle kant, dat lijdt den meeften laft

,

En (fchoon al is 'et ergh) het raeckt ten leften vaft.

Ick hoorde, met vermaeck , het flot van defe reden

,

En hielt 'et vooreen les, ons dienftigh in de zeden -,

En mits het nut verhael mijn herte wel beviel

,

Soo deed' ick dit gefpreck tot mijn geminde ziel :

Wat is den menfche beft? een recht onnoofel leven

,

Dat kan hem ware ruft en goede dagen geven j

Wel aen dan, mijn gemoet, onthout u van bedroch

,

Want of het fcmtijts lukt, het loont fijn meefter noch

«

Ital. // coiifigtio Cijttivo.

Alfuo antar è noci'vo.

Heftld. H' l\ ^rfy.r,^»xii t^fi^X^mtl y^r.Ur,. id cft:

Maliim confilium confultori pefTimum eft. P.Syrus.

Quam bcnè difpofitum tcrris, ut di°nus iniqui

IrucVusconfiljipnmisautoribuiinltct. Claut. i.

in Eutrop.

Hoogd . "33nfr«» fnfft tfircn ««jncn (^cvrtt.

Ital. Chijïdiletta difurjrode ad altriii , non fidt' la-

meiitar, s'altral'ingatma.

Non e in:^atmo , che nmjiiimca ctn inganno.

Sptiens. A carnc de lobo, dientc de pcrro.

Lat. NiircirevitatutifTima.

Simplicitas digna fevorc fuit. Czid-EpJ},!.

Medcil. '23cb20ol) loont flinnwcfier.
' y£vo rariffima noftro

Simplicitas. Ovid. i Art.

Ital. L'inranni) tomn adtfo ttW in^itniatut.

Tattto vn 'in volpe neltii caccU, (he -jï lufci/i h peilt..

^ictbo\ifn p.ig-57-

Hilcvhilchofar. id tjl

:

Fraus Aaudctn deftruit.

Qiii, ambiilat innoccntcr,

Ambiilat confidentcr.

Horat. i.Oi. 11.

Integer vita?, fcelctifque purus

Non egct Mauri )nculi$ , ncquc arcu ,

Nee vcncnatis gravida fagittis >

Fufce, pharctra.

hiienal. S.it. lo. v. liO.— Niinqmm
< Sanguine cauddici maduaunt roftra puHlIi.

tiiicforjan reftrripopint aii^aum q ua Politici de
Thucydidi! diHo differunt

;

Hebetiores nimirum , ut plunmüm , meliüs & tu-

tiüï quam acutiores , Rempublicam adminiftrare.

Lesfiiblitittz ltsplus aigties(dije>it ils) neprodtiifetpar

lesimiUeuresrcJolutions: dries entreprifes qui font

plmfondéesfur Ie fable desfubtilitez. , jiiejkr li ro-

cker de raifon,Je renverjent fowvent d'elles me/mes:
comme les horologues, qtti ont les roiies ^re(forts
fluffuitils é" deltcats, fedesreglent fort aifement.

Vid. Pierr. Matth. lib . 5 . pag. 181.

§lnife veiltgarder defoudres , qiCil s"ahbnijje.

ü^ce^je tooo? öcnblirem» foo bupcht.

r^ Ie voor den blixem vrecft , of voor onftuymieh^ weder.
En ftilge niet om hoogh, maer liever fijgc neder

;

Want als de gramme lucht haer felle pijlen fchiet j

Soo treftfc met de vlam delaege daken niet :

Sybaert haer mceftc kracht ontrent de fpitfc rotfen

l5ie meteen ftcylekruyn den blacuwchcmel trotfcn,

i>y velt een hoogh gcbou,fy velt een machtig flot,

Sy treft geen Icemcn huys,en min een f\vi)ncn-kot.

Geluckigh is de menfch die geit en hoogc itatcn

Kan hebben buyten fucht, cnwilligh achter laten ,

Kan leggen t ot den pracht, tot eer, en tot de lull

,

Aiben tckjindcr u,Joo hen ick dochgerufi.

Nedcrl r\ ^[c lacgl) blijft / fn Kan niet öaröt
. ballen.

ïDiIjc nift acfcijoten too^bcn/ liiiprht ntönr-

«iicnbcrgctcn man/ i? 'er befl an.

Oznöcuc/ülnljciit.

«Dngcbonbtnüctl.
3tnttfI onöertomtpv groote tiifl.

«örmachboojccr.
^ot cDelüer Ijert/ljot bupatjfamer j^al^,

Frans, yiugmndesportesftufient les venti.

Nederl. ^tflCt belaft.

^ojgtiicntoaftcn

^nnljccrcnfalicn.

(JSeen hroon teelt fjooft-ftoccr.

Engels. The low ftakc ftandeth long.

Frans. Celay nefcaurtit tomber de bien hatit , qai n'*
montt que bienpea.

Sen.Agam.j4ff. 1.

Sidunt ipfo pondere mag na,

Ccditque oneri Fortuna fuo.

Nubibusipfis infertacaput

Turris, pluvio vapulat Auftro.

Feriuntcelfosful«ina colles.

ƒ« •<'en. Sat. io.de Sejatio

:

— Nimios optabathonores.

Et niniias pofcebat opes,numero(apar.ibat'

Excellar turris tabulata, undealtiorcfTct

Cafus, & impulfi prarceps immane ruinar.

Ronfard Elcg. 34.
Toiijionrs du ciel la bruyunttempelle

Des hauts rochers vient/accagcr U tefie ,

0« les ejclats desffadrei trebtichans

yontpardonnapfix coüines des champs,

atatul. i.RriJin.pr.

V Tolluntnr in altum^
Utlapfugraviorcniant.

jèietboben pag. 1^3.
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Het vrtU'

tncnfchtd*t

Jïchkemti

J^reeckf

:

Ocht ick niet voor dit werck met goede reden Wel, ghy die mijn verdriet metoogen kuntbemerckeni

fchromen ? Leert uyt eens anders leet u eygen hooft bewercken :M
Mijn hair is ganfch verwert;hoe is'crdoor te komen ?

Mijn hooft dat is gefteltgelijck een eenfaem wout >

Dat niet enwort begaen, en noyt en is gebout.

Och! had ick na den eyfch mijn vlechten onderhouwen,

Soo gingh't my heden wel, geUjck de nette vrouwen j

Maer nu lijd' ick verdriet , om dat'er nimmer kam
By-naeftvanal hetjaermy op het hooft enquam.

Nufitt' ickhierenklaegh, onfeker wat te maken,

Onfeker wat te doen, ofwat te fullen raken :

Al waer ick bengeweeft , ofwaer ick komen fal

Daer ftuyt het gladt yvoir, en hapert over-al.

Nochtans hetmoet'er deur. ick trecke door de vlechtenj

Want met een fachten kam en is 'et niet te rechten,

't Is reden dat hy fucht, en groote pijne lijdt

,

Die noyt fijn hooft en kemtj ofniet ter rechter tijt.

Kemt, kemt u menighmael, en niet het hair alleen

,

Maer ook dat binnen fchuylt, tot aen het innighbeen :

Kemt u verwrongen hert, en u verbofte finnen

,

En maeckt doch over-al een reynen gront te winnen

;

Want hy,wiens hooft en hert eens welgereddet zijn,

Alkemt hy menighmael, hy kemt hem fonder pijn :

Maer die het fondigh hair laet wilt daer henen waflen.

En weet fich nader-hant geen kamme toe te paflenj

Want al wat hy geraeckt, daer is een vuyle neft

.

Ghy, kemtdanalledaeghjdatisde leden beft.

Het landt dat moet gewis met diftels over-waflen

Daerniemant in en ploeght, ofop en plach te paffen

!

De menfch wort voor gewis verwoeft in fijn gemoet

»

Die over fijn bedrijfgeen onderfoeck en doet.

Lat. Intemperans seger cnidelem facit medicum.

Nederl. ïlo?tr reftmingm/ ïangc ijjicntfcj^.
Ital. Fi» cfj'elmar e frefco , bifognx rimediarvi.

Venientioccurritemorbo. Perf. .-.

Frans. Cheminspeufrequentez deviennent herbus.

Oyid.i Rem. yfw.Principiisobftajferó medicina paratur,

Cüm mala per longas invaluêre moras.

Ovid. ^Trifi. 12.

Adde , quód ingenium longa rubigine larfum

Torpet : ^ e(t multö,quam fuit ante, minus.

Fertilis , afliduo fi non renovetur aratro

,

l^-il jnifi cum fpinis gramen , habebitager.

Terapore<;^ui longo fteterit , male curret : & inter

CarceribösmilTos ultimus ibit equus.

Vertiturin tencram cariem , rimifque dehifcit.

Si qua diu folitiscymba vacavit aquis.

TT Et Tvaregoet dat een yder menfche ( nUhy desmorgensjijnhooftkemt') eveH

dooT bet lichamehjck kemmen indachligh nerde mede als danfich umendelick

tefuyveren, enfijn herte ah te kemmen vun aüe verdracyde en 'verrvrongen inval-'

len, die hy infipigetntetmochtigeivaer gewerden zijn : want indien wy ons felft

oordeelden, wy en fouden niet veroordeelt worden , i Cor. 1 1
.
3 1. Ickfchamc

my dichnaeh mijnder, ah icklefehoeernjiigh hierin cenige HeydenfchePhilofo.'

fhengevpeejizijn, die gednerighlicken niet af en lieten hare leerlingen in tefilöer-

pen datfeyder'dagh hnerfelven hadden afte vrngen, en rekeninge aen haergemeet

te eylfchen voatgehreck dat[e dien daghin haergenefen hadden? wat quaetjy had*

den tegen-gefiaen? en in wat deelfy hatr verbetert -vonden ?

CatoapudCiccr.inSeneBute.

Pythagorïonim more, quidquoque die dixerim .audieritn, egerim , commc-
moro vefperi.

Seneca^delra,cap.i6.

Faciebat hocquotidie Se«ius, utconfummato die , cüm fe ad noftumam qiiie-

tem recipiffet , interrogaret animum fuum , quod hodie malum tuum fanafli ?

eui vitioobfjitifti ? qua'parte welior es ' {Id.Jeqq.

Horat- i . Sat. J.

Dfnique teipfum

Conciite , num qua tjbi vitiorum infeverit olim

Natura, autetiamconfuerudomala. namque

Ncglecliï urcnda filix jnniRitur agris.

Il tiem-



^74 Chriflelij\h bedetKkingen,

Il tiempo va , la morte vicnc.

A L die hier op der aerden leeft

,

^^En't vleefch totluften overgeeft,

Komt fiet dit lefte finne-beelt

,

Terwijl ghy met u ziele fpeelt i

Komt fiet 'et met een diep gepeys

,

"VVant 't is de flant van alle vleys.

Daer isgeé Vorftjgeen hoge macht,

Daer is geen flaef foo klcyn geacht

,

Daer is geen huys-man op het lant

,

Geen viiTcheraen het dorreftrant.

Geen krijgsman die den degen voert,

Geen kramer die op winfte loert

.

Geen menfche, wie het wefen magh

,

Die oy t of fon ofmane fagh

,

Geen man , geen maeght , geen echte

Ofditenpaitophaerbedrijf (wijf,

Dus wie het zy, ofwathydoet,
Die fegge ftaegh in fijn gemoet

:

M ijn zid,hoe:fijt gy niet befchroomt?

De Tijt die gact, de Doot die koomt.

Dit IS een woort van groote kracht

,

Indien het recht wort overdacht

,

Het is ccn brcydel vcor de ziel

,

Op datfe noy t in fonden viel

;

Want w ie fal hellen nae het qiiaet

,

Als liem de doot vooroogen ftaet ?

Wel ghy, die noch in uwen tijt

Hier met u aertfche leden ftrijt

,

Gact hecht dit vaft in u gepeys

,

En toomt al lbo het dertel vleys.

Is iemant hier in defe ftadt

Door vuylc Kiften op-gevat

,

Ofdoordejonckheyt om-gevoert.

Die op zijns naeftcn vrouwe loert

,

Ofop fijn buer-mans dochter let.

Om liacr te krijgen in het net;

^t Cijt bic 0art / tic ^oot Die ftomt

o die . eer dat hy diepergae

,

En vorder in het wilde flae

,

Die beclde fich dit fchou-fpel in

,

En fegge met een rijpen fin :

Mijn zielhoeifijtgy niet befchroomt?

De Tijt diegaet.dc Doot die koomt.

Indien dat u de wraeck-fucht quclt,

En u gemoet in roere ftelt

,

Ofdat ghy door een ouden haet,

Van nijt en fpijt als fwanger gaet

,

Endenckt, uytenckel onverduit,

Hoe ghy u vyant krencken fult j

Ey toomt een weynigh u gcbreck

,

En gaet in eenigh ftil vertreck

,

En feght daer met een rijp gemoet

,

En feght daeruyt een fedigh bloct

:

Mijn zielhoeifijtgy niet befchroomt?

De Tijt die gaet, de Doot die koomt.

Indien 'er is een weeligh gaft

Dieflechtsmaeropfijnmontenpaft,

En geen foo lieven dingh en weet

Als hoe men braft en lecker eer

,

Offchiergeduerigh pooghttezijn

By mal gefelfchap in de wijn

,

Ofdaer men met de fchijven klapt

,

En niet als malle dingen fnapt

,

Jae fchicr noyt eenigh woort en feyt

,

Als dat tot vuyle tochten leyt

;

Dien bidd' ick,wat ickbidden mach,

Dat hy een uurken vcor den dach

,

Wanneer de dampen van den wijn

Hem uyt het breyn vertrocken zijn

,

Dat hy dan in fijn boefem gae

,

En eens ter degen over-fae

,

Hoe dat fijn koftelicketijt

Dusongevoclick henen glijr,

Jae alseen arenthenen vlucht

}

£n fegge dan met diep gefucht i

Mijn ziel, hoeifij tgy nietbefchroomt?

De Tijt die gaet, de Dootdie koomr.
Indien dat u de mallepracht

Wil brengen onder hare macht

,

Endatdeluft vanmooytegaen
U herte vult met enckel waen

,

Soodatu kleetmecft allen dagh
Geftelt is nae den nieuwen flagh

,

En komt dan ftrijcken over ftraet

,

Gelijck een paeu daer henen gaet

Als hy fijn veeren ftecckt omhoogh

,

En toont ons menigh glinfter-oogh >

Ey lieve , let op u bedrijf,

Ey let doch op u nietigh lijf:

En feght,Wat gaet ons menfchen aen

Soo ganfch te leven nae den waen ?

Mijn ziel.hoeifijtgy niet befchroomt?

De Tijt die gaet, de Doot die koomt.

Is in uhantonwettighgoet

Dat leyt en wroeght op u gemoet.
Dat u tot aen het herte knaeght

,

En dickmael ganfche nachten plaegt,

Dat u tot in de ziele bij t

,

Oock dickmaelsopu foetftetijt.

En dat ghy des al niet-te- min
Blijft hangen aen het vuyl gewin -,

Soo ftort u neder voor denH eer

,

En opent daer u innigh zeer

,

En bidt hem dat u meerder kracht

Van boven werde toegebracht

,

Op dat ghy, door een nieuwejeught

,

Den ftrijt ren leften winnen meughtj

Maer neemt oock dan rotuwer baet

Het beek dat hier gefchilderc ftact

,

En

I



En fcght met diep-gegronde tael

,

Jae feght het veel en menighmael

:

Mijnzieljhocifijtgynietbefchroomt?

De Tij t die gaet , de Doot die koomt.

Ten leften , vrienden in 'tgemeen

,

Die noch het leven hebt te leen

Van God ons aller oppcr-Heer ^

Leeft , leeft voortaen tot fijner eer ,

.

Gaet eygenthem uganfch bedrij f,

U ziele met u nietigh lijf>

Maer fo ghy noch den vleefche leeft

,

En u de fonden over-geeft

,

Of immers niet genoegh en ftrijt

,

Maer dienftbaer aen de wcrelt zijt

,

Soo flaet u vry dan op de borft

,

Tot dat ghy naer het eenwigh dorft

;

En berft oock vry in tranen uyt

,

En maeckt geduerigh dit befluyt

:

Mijn ziel, hoeifijtgy niet befchroomt?

De Tijt die gaet , de Doot die koomt.

Al T^at een ivcrelts hert kan vinden of
bedencken ,

Al T»at de wereltfelfs kan aen de n^relt

fchencken

,

Datfcheytftch aUte-maclvan onfe

leden af
Wanneer men koudt enjlijfz^ijght in

hetduyftergraf

TulTchen twee gefette palen

,

Dat is, tuffchen dagh en nacht

Wort ons leven door-gebracht

:

Sict hoedatwy neder-dalen

Eer het iemant feggen kan >

Oock ditWoort dar gaet'ervan.

Cuffcl)f it 't boonfn cit i)ft Ujiffm
310 't bat fcDp bm t\)^i Uerïieffn.

Trans. Ces chofes font bien feantes

,

plaifantcsavoir, 8c dignes d'cftre

chcries & honorees par celuy qui

lescontemple:

Unjeunefainh,

XJn vieux tnartyr ,

XJnfoldat religicuü

,

XJn homme d^efiat confctenticux

,

Vngrandfeigneur courtois ,

XJn homme doeie humble ,

XJnefemmefins habil

,

Un compagnon allegrefans vamte\
XJn amy qui par honneurs nepcut ejlre

XJnmaUdejoyenx

,

(changé,

XJne ame deUifant Ie corps avec ajfeu-

rance (^ confolation.

JofHallSainc^Obfervat.
Engels. Fromthewombe,

To the tombe,

Frans. Lamort n^apomt de calendrier.

Nederi. 5^e boobtfnfeent0cenaï^
mauach.

Ital. Z)of9 tl giuoco coftva nel facco il

ré,comtUpedina.

Frans. En ta-fa-atépas ne tefie j

La morta coup rayit la yie.

Contre Umort
iVƒ a confort.

Chriftelijcke hedmckingeti,,

Ital. Almalmortale ne Medico , ne me-
dicina vale.

Hoogd. Qjé ^lïffr m\t «><?(( fpanticn

fc»^crn>rt>Il1&fcfJk|fc^.

Frans. ,^ui a craitit la mort enfa vie ,

la craindra moins enfa mort.

Moriendum certè eft , & id incertum
aneoipfodie. Ctc.de SeneB.

Quis feit anadjicicnt hodiernce cra-

ftina fummsB
Tempora Diifuperi.//or^/.4.0^.7.

Die tibi dormituro, Potes non exper-
gifci: dicexperrefto , Potes non
dormire ampHus : die exeunti , Po-
tes non amplius rcverti : die rever-

tenti, Potes non exire. Set). Ep. 45;.

Ronfardf.Od. ly.

Frans . Neusiictenons ennofre main
Lejour quifutt Ie lendemain

:

La yie r^apoint d''afeurance.

Etpendant que noti-s dejirons

Lafaveur des Roys , nous mou-
rons

Au milieu de nojlre efhcrance.

linefait rien, qui commencc hieuj é"

nefimt.

Ital. Layttailfine, eUdilodalafera.

Spaens. Alfinloalavida, y alatarda

loaildia.

Portug. A fin louuaavida, eatarde
louuaodia.

Ital. Ilfinfatltutto.

Frans. Laf
??,
fait tout.

Exitusaftaprobat. —^

—

Oyid.

Frans. llny affort k efcorchcr , que

la queue.

Afalcommence, qui bienn'acheve.

Nederi. %^\ cpnbCÖOCt/ foo 10 't

algoet

IfffrfQcfe/ljurtcpnbigen.

'Frans. Aujoir loue l'ouvrter

,

Au mat/n l'hofelicr.

Oyid.-^ Met.— Scilicet ulfimafemper

Expeftanda dies hominicft : dicique

beatiis

Antèobitumnemo, fupremaque fu-

nera debet.

luven. Sat. 10. Crocfum vox
juftifacunda Solonis

Refpicere adlongje julfit fpatiaulti-

ma vitas.

Solonper Aufon.

Dico tune beatam vitam , cüm per-

ada fata fint.

Ronfard :

Jamais l'hommeayant qu''ilmeure

,

Nedemeure

Bien-heureuxparfaitement

:

Toujiours avec la triftejfe

Liliejfe

Se mefefecrettement.

Rob. Garnier ;

Perfonne devant qitejlre mort

Heureux on nepeut dire :

A celuyfeulqu ejleint la mort

Fortune nepcut nuirei

17)'

Ronfard

:

XJn beaumourir toute Uviehonort.

Idem:
Bellefnfait , qui s'amende en vivant.

D.Heinfim

:

De kruyden in den tuyn enbloemen j

die verdwijnen,

En rijfen weder op: de rancken van

de wijnen

Die komen weder voort : de gou-

de Son die ftaet

Soo dickwils weder op, als hy te

bedde gaet.

Maer wy , naer dat wy zijn met tra-

nen eens begoten,

Gefcheyden van der aerd' , en in een

kift gefloten,

Wy blyvendaerwy zijn, wyhg-
gen altijt neer.

Verdagen van de doot, enkeeren

nimmer weer.
^ictbci^tscrsSbobciipag. 164, 1675 168, en 169.

T Ck hebbegoetgevonden ,goetgunfige

^ Undts-ltedcn , hier by te yoegen eeni-

ge Sin-ffreucken uyt het OudeenNieu-

Ive Tefamcnt. Alaer verftaet hier, door

een Sin-freucke oftefreeck-lvoort , een

ff^aniere vm feggen die den lefer ofte

hoorder,door de redenen oneygentlicken

gef>roken,in-leyt tot eenfake die eygent'

lick moet verftaen Ti>erden.

Uyt het Oude Teftament.

Deut. 22.10J

Non arabis cum bose^ aftnofimul.
iJdh-

Nefidclis cuminfideliconnubiojun-

gatur. 2 Cor. 6. 14. Vel, ne boni

cummalisfocietatem ineant. Vel

,

ne paria ab imparibus exigantur.

Ghy enfult niet ackeren met een os,

eneenezeltefamen.
Dnt U I

<ï?eIochi5C met oncclóobiyê/ rc^ne niet onfnip^

fctjc/ jDcbc xvttt öoofc te berfcUcn/ en Dient niet /
iCoi-.6. 14. (öftc/ meiienmcctbanDatongcs
ïijcli ban sevt 1.5/ occnaclijclictöerclunijebec-

bjr.i(3ten.

Non Itga^bif os bovis terentis in areafru'

ges tuas , Deut. 2.5'. 4. ekplicat er
applicat Paul. 1 Corint. 9.

Ghy en fult den os , die dorfl , den
muyl niettoebinden,

^it toert uptackDt/ en te pafTc (fcl)|acïit bp Dtti

SJpOftii ipaitlu?/ I Cor. 9. verii: 910.
De comedente exiyit cibus , de forti

dulcedc. Jud. 14. 14.

Inter alia de Chnfto ha?c dici poffè

afierit Auguftinus Serm. io8. De
edente, inquit, ideft , demorte,
quïE omnia confumit, exivit cibuSj

id eft, lilc qui dicit, Ego fum panis

vivus,qui de ccclo defcendit , ècc.

Spijfe gingvan den eterjCn foetigheyt

van den ftercken. i?/c^/. 14. 14.
Stumiftinu?' Diipt cnber anbere bit p)j ben Peer»

«föjilïuö :ban ben €tct (fcntr)?; Dat i?/ banbe
©oot (öicijetalbertecrt) ipTpijfeflceaen; Dat
i?7 !^P fclf?/ fie gefcpt fjecft/ %thbtxi Jiet bjoot
öe^leUcn^/fCt

P 4, .Ser~
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Serpentipulviifsnii erit. Gen .3.14.

é- *libi apudEfatdm Prophetam.

Ideft:

Simileshabcnc labralaftucas: da pa

leas bovi ,
pfittaco faccharum-

Stoffal der flangcnbroot zijn.

D*t ü :

^alfltt nae Dr lipttfii / hafatn Dtn 0^ / fiiiThcr aen

Depapcgner-
, , r

t^nim/ijkturafa calcatitfayum.

Ideft:

Saturonilfapic Prov.27-7-

Een volle ziele treet wel op honigh-

feem.
n.if is

:

ailji öc muttófat !^ / Dan iji 'et mctl bitter.

Cupite vulpesp.irvului. Cant. 2 • 1 f

.

ld eft:

Malornm principüs obftandum.

Vangt ons de kleync voflen , die de

wijnbergen bederven.
'tï©il ffflatn Dat alle quaet in fijn besinfclen

Dient jre^upt te toeröcn.

Ecclef. 9- 4.

Mdtor eji caots vtfus Uone morttio.

Ideft:

Morruo leoni eriam lepores infultant.

Een levendige hont is beter als een

doodeleeu

Sin-^reuckcn uyt het Oude en Nieu ,ceTcjtamnt.

é- qui confAerAt nuhes , ttunc^uam

metct. Ecclef. 11.+.

liem eft cum XerxüfententU

:

Nonomniareformides, inquiebatil-

le, nee fingula pera:què confideres.

nam ü velis in rerum confukatione

omnia perinde confiderare , nun-

quam aliquid efficies.

Wie op den wint achtet , die faeyt

niet : en wie op de woleken fietjen

maeyt niet,
TDati?/

(«ttóXerxcs ten^ fenDf) <Si\ toeeft met b?eefari)=

tigt m aUc^ / en funielt met opnöer ömji ; taant

Lucx 6. 44.

Jrhor exfruófufuo cognofcttur.

De boom wort uyt fijn vrucht be-

kent.

iCor. tf. 10.

NtlAlhabentes, é" omnia.po([identes.

Niet hebbende , en alle ding befit-

tende.

2 Corint. 4. 7.

Thefaurtn in vafculisficitlihw.

Schat in aerdc vaten.

Matth.7. j.

Ejiceprimum tmbcm ex oculo tuo.

fooctP in «nisö öina alles to'ilt upt-plupfen/ Werpt eerft den balck uyt u eygen

afei en fuU nopt pet upt-rccljten,

Jerem.5'-2i.

^fcendit morsperfeneftras nojlras.

Ideft:

Per fenfus corporis , ociilos & aures

prarfertim, ingreditur peccatum.

De doot is tot onfe vcnfteren inge-

vallen.

Dat is

:

©cfonbchonit üiotijJ/ Doo? onfe upttetlithtfin»

ncn/ te toeten / oofjcn en cojen.

Ez,ech. 1 6. 4.4.

SicutTnxter , ita ^filia.

Soo de moeder is , foois de dochter.

i©aer nuDc fcl)U>>c na-Uumaij te 5ijnl)et jQeDtt

ch-

kraeyen.

Eenouden wolf ryendc
lanöt^ fpjeeth-tuoojt

kraeyen.

Omni temporefint veftintent* tux cm-

dfda. Ecclef. 9. 8.

Ideft:

Exhibe te femper purum ac immacu-

latum.

Laer uwe kleederen aller wegen wit

zijn.

Dat is

:

^tdtualtijDt rennen opjerfjteltchen boo?.

Mufc'i morientes perduntfmyttatem

unguentu Ecclef 10. 1.

Uythetnieuwe Teflament.

Matth. 10. \6.

PRudentes ficutferpentii : fimplïces

Ui colur-iba.

Voorfichtigh alsflangen , eenvou-

dighalsduyven.

Matth. 12.7,0.

,^i non colligit , di/pargit.

Wie nieten vergadert die verftroyt.

Joan.4. 3-'.

Alitisfeminat , alius metit.

D'eene faeyt , d'andere maeyt.

Joan. 10. 1Ideft:

Rem parvam negleftam , magnam ^monintratperoftium^fureft.

Wie door de deure niet in en gaetpoffecorrumpere.

De fchadelicke vliegen bedervende

goede falvc.

Dat is :

Mcpnc Dinrtcn bertoaerlooft / honnen ooth acn

gtoote Dingen IjinDct en naDeel Doen.

C)uidijjtpatfepem, mordebitcumcolH'

^her. Ecclef 10.8.

Ideft:

Malum in autorem recidere.

Wie den tuyn verbreeckt.dien faleen

flangefteken.

Dat ü

:

5:>attniact booj-nelbccltgt^fijn cpsenaen-Ojpbit

op'ttooftbalt.

Leotnyin. Prov. 26. 13.

De leuye fpreeckt , daer is een lecu

opdenwcge.

^< obferyat yentum , nonfemirtat

:

een dief.

Matth. 24. 28.

TJbicumque cadayer , ibi (^ aquiU.

Waer een doot lichaem is , daer ver-

famelen d'Arenden.

Matth. 7.6.

Nolite darefin£lum canihus'.

En geeft het heylige den honden niet.

jóan.3.^.

Excarnecaro.

Wat uy^ vleefch geboren is , dat is

vleefch.

Matth. 9. ia.

mn eftopm medico vdentihta.

Die geibnt zijn , en hoeven geenen

Medecijn-meefter.

ooge.

Joan. 10.13.

Mercenarttssfugit.

Een heurling vliet.

Matth. 5. 15.

Lucerna nefub medio.

En ftek geen licht onder een koren-

mate.

Matth. iS-^A-
StCACUscétcumductt^ &c.

Indien de een blinde den anderen

leyt , foo fuUen die beyde in de

gracht vallen.

Joan. i.f.

Lux in tenebris lucet.

Het licht fchijnt in de duyfterniflc.

Matth. 8. 20.

Vulpesfoyeas hahcnt.

Voflen hebben holen.

Lucae4.. 23.

Medice , cura teipfum,

Gences-meefter heelt u felven.

Lucas 4. 24.

Nemo Propheta inpAtria

.

Geen Propheet is aengenaem in fijn

Vaderlant.

Matth. 3. 10.

lamfecuris ad radicem arborU po-

fita eft.

De byle is aen den wortel des booms

geleyt.

2Gor.9.^.

^iparcefeminat sparee metet.

Wie fpaerlick faeyt , fal fpaerlick

maeyen.
Galat. 6. 7.

^afeminavertt homo , metet.

Wat de menfche fal gefaeyt hebben

,

dat fal hy maeyen.

Matth. 12. 20.

Arundinem quajfttam non confringet

(^ linum fumtgans non extingutt.

Het gekreuckte riet fal hy niet bre-

ken, 't roockendc vlas fal byniei

uyt-bluflen.

B Y



B Y-s P R E U C K E N,
En

GRONT-REGELS
Tot

Onderhoudinge of verbeteringe van de gefontheydt.

De Lefer heeft te letten, dat ^eel^an de volgende regels moetengenomen eerden
na den aert "van't Landtfchap , daer defelve uytgejproten z.tjn.

WOrc iemant ficck, of krijght hy pijn

,

Eerft Godt, en dan den medecijn.
Metmenlchen nier,intijt van peft,
Met Godr vee! fpreken acht ick beft.
Het is gefont voor ziel en lijf

,

Elck een fijn glas, en elck fijn wijf.

;/ fangue, una volta Tanno

:

Il bagno, una volta tl mefe •

Il niangiare, una volta dgtorno.
%hetjaereensbloetgelacen,

In de maent eens in het bat

:

En noch foud my kunnen baten

,

Soo ick maer eens daeghs en at.

Hebt ghy miiFchien geen medecijn

,

Soo iaet dit u genees-dranck zijn :

Eet, drinckt, en teelt noyt Tonder lull

,

i.n fielt voor al u hert geruft.
Wie veel fmeert de borft

,

En drinckt fonder durft,
Enkultfonderluft,
En eet fonder honger

,

Die fterft des tejonger,

Vcftt caldo, mangtapoco ,

Bevi affai, cbe riverai.

U kleet zy warm

,

Noytvollendarm,
En llaept met maten

5

Datfal u baten.

Qtii peu mange,prou niange

;

Et qiii prou mange, peu mange.
Ick wil. lefer, datje weet>
Hy eet veel, die weynigh eet.

Difne honeftement ,

Etfoupefol/rcment,

Etvivraslonguement.

Eet'smiddagh hartigh, ofombijt,
En wacht ahbo den avont-tijt

,

Alaer biet dan weynigh aen den mont;
Soo blijfjelangea tijt gefont.

Il nefegardepat bien , qttï ne fegarde tom-
jotirs.

Die henl nae de kunft wil wachten

,

Moet ftaegh op fijn leven achten.

Oni vcu: vivre longuement

,

Doit donner leculau vent.

Wiijelangh en luftigh leven ,'

Aen den eers dient wint gegeven.

Soubs un arbre de nojer

Garde toj de te coucber.

Geeft u nimmer in den droom
Ondereenen note-boom.

Da matm les monts ,

Hufoirhs fonts.

V^oor nacht in, voor daegh uyt.

La mano al petto,

LagattiOaa let!o.

Is'ermanfeelaenuhant,
Hanght den vrem in een bant;
Maer foo aen übeen iet let

,

Leght dat nederig het bedt.
<£m nicu Vmp lact betoooncn

Het eerfte jaer door u vyant

,

Hettweedejaer door u vrient.

Het derdejaer door u felfs.

Le malade don dormir quandilpeuty
S'ilne dort quand le medecin veut.

Als uden flaep niet by wil zij n

,

Na wille van den medecijn
;

Soo maeckt ten minften datj e ruft

,

Wanneer 't u fiecke leden luft.

Les premiers & demters froidsfont lesplt

dangereux.

d'Eerfte koude, en oock de lefte

,

Zijn te mijden als de pefte.

Coucber de nutil, du matmfeoir

;

Drott a mtdy , aller aiifoir.

's Nachts liggen , 's middaghs ftaen

,

's Morgens fitten, 's avonts gaen.

Andemej/oealiente,

ï riafe la gente.

'k Laet een yder my begecken

,

Magh ick my Hechts warrem decken.

Apres le boire , & le repos
,

Le dormirfaïn ne trouveras.

Na veel fpijs en groote droncken

,

Gaet terttont nietlegg-en roncken.

roneguktnetoi , ut fit ttbi longioratas.

Biet weynigh aen den mont

,

Oeffent u t'allerftont,

En loopt niet als een hont

,

Soo blijfjelangh gefont.

SaptemtsfaciUs viiiiu.

Lichtefpijfe

Is voordewijfe.

Quod faptt , nutrit.

't Zy bitter, offoet

,

Wat fmaeckt, dat voed.

loye & courage

Tunt beau vijuge.

Les gourmans

lont leurftffes a totts leur dens.

Die veel wil weten.
Moet luttel eten.

Die weynigh eet, en minder drinckt.

Die is 'et die de luften dwinght.

Voluptatum ufura, morbi,

Uytluft
Onruft.

Out bien mange, fiante, & dort,

Ne doit encor craindre la mort.

Die wel eet, wel loft, wel ruft

,

Heeft noch tot de doot geen luft.

Qui veut bien vivre

,

Ne s'enyvre.

Wilt ghyder fomtijts een glaesjen op fetten,

't Is wel, mijn vrient,maer drooght u netten.

Panii & tqua naturafatisfaciunt.
Hebje water, hebje broot

,

Klaeght dan niet van hongers noot.

Vne pouce de pain remet l'ame enfa place.

Vrient, hebje broot
Een duympje groot,
Ghy hebt geen noot
Noch voor de doot.

Cumfalepanis

Latrantemflomachum bene leniet. HoraC.
Hebje luft, foo is 't al goet.
Honger maeckt raeu boonen foet.

lejtmtisjtomacbm raro vulgaria temnit.Hotzt.

l'Afinoc'hafame,

^
Mungiad'ognifiramc.

Wanneer een efel honger heeft

,

Hy eet al wat fijn meefter geeft.

Abongouft & fuim,

N^jf amauvais pain.

lucunditas victus eji in dejïderio , non infi'

tietate.

Immedtcus ctbus animo ér corpori nocet,

Suypen en vreten
Doet luttel weten.

Afuutedechappon

Vainé'oignon.

Hebt ghy geen wilt-braet, of kapoen,
Soo eet dan moes, ofander groen i

Dat kan oock lege magen voen.

Out veut eftrefam,

Doit motirir defaun.
Eethetmuysjewatteveel

.

W at het proeft is bitter meel.
Les benveurs d'eau n''ont jamais befoing des

p!edsd''autruj.

Il meurt plus d'enfansde tropmanger , que de

fittm.

Meerkinderszijnder van vreten bedorven >
Als 'er van honger oy t zij n geftorven

.

CbmonfacomePüca,
Lafiia vtta e breve, o poca.

Die niet en doet gelijck de gans

,

Om langh te leven weynigh kans.
•Om Dcfc Sftaltacnfctie fp^cuchc rcrfjt te bm

flacn /foobinit mcnmbarl)tis!j tclocfciiöitj;)c»
t)ttlaiit?fj[)j'crch-tooo.'t:

Hy doet niet als eten cnfchijten, hyflachc
degraeuM/eganfen.

Cbi vu a lettofcnza cena

,

Tutta la nottefi dimena.
Wie fonder eten gaet te bedr.
Die wort van llapen licht belet.

Paft op geen droom; het is bedrogh

:

Soo is 't geweeft, foo is 'et noch.
Quandjeune vetlle, er vieildort

,

Ceftfigne de procbame mort.

Als jonge lieden niet en flapen

,

En oude lieden niet en waken ,

Sy konnen 't bey niet lange maken.
Teusles mots qut n'ontpoint R,

Laijfe lafemme, & prens le ver.

AlsghygeenR vindtin de maent,"
Soo weet dat ghy dan wort vermaent

,

Dat u geen vrouwe, maer een glas

Voor u gefontheyt komt te pas.

Les Caniculutresfont le carcfme des mariez^

Qui tardfe coucbe,&fe leve matin ,

llpourrott bien toji votrftfin.

Vroegh
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Vrocgh op, en lact te bedde gaen

,

, Kan naden regel niet bcftaen.

Dos aufeu , pjnfe a l.t talk.

Den rugh aen 't vyer. den buyck aen tafel

En in dehar.t ccn goede wafel

;

Vriencfooje dat niet lijden meught

,

Süois'tgedaen metuwcjeught.

Dormir en l)Aut

VntrtfoirvaHt.

Neemt uwe flacp-placts boven

,

Ghy fult u des beloven.

l'iMutebieninafhce

l(i a dewy dtgcrée.

Spijs wel geknout,
Ishaeftverdout.

tcprev.icT uu quonfemaif'te

,

On a Ie totix, oii malddic.

Het eerftejaertjen datmen trout

.

Soo wort men koortfigh . ofverkoiit.

Dit vont icklelhnael eens gefchreven;

Hocfchüonervrou, hoe korter leven.

üui c(l nuUde difollte ,

Nf s'cuguatit touttft v:e.

Wie 11) t den aert heeft fottc kueren ,

Die fulien al fijn levan dueren.

A walche non ttcne curtt ,

ï.slocura.

Is 'er icmant fot geboren 5

Wat hy mceftert, 't is Verloren.

1/ vul de r<.-i:l , tlf*ut penfer du-coiide. id cft:

Quifi veutriurir l'(eU,ü r.e Iefaut toucher.

Hebt ghy een qu^et, ofvierigh oogh

,

Verbint het met den elleboogh.

^anpgcfcut; -Vf» dient 'et jiil te Uten , ennitt tt

rahm.

Die vijftighjaer out is, dient meernae een

kuflen tefien.alsnaeenhaes-

d'Eerfteinhctrijs,

De tv,- eed' op het ys

,

D&derd'aen dendis.

Dit houdt men dat beft is.

ïievres autownelles ,

tongussou mortcUes.

Lange fieckten in den herft

,

Soo men daer niet af en llerft.

Ou! ejl vialade au mois de May ,

Teut Pan deweure fan: &g'^'j-

Die fich.in Mey niet wel en vont.

Is veeltijts al hetjaer gefont.

Ion fils repen, & mal rejltt :

TafilU- vefliie, & mal repetie.

Geeftaenufoonyeelindendarm,
Maer geeft hem wcynigh aen den arm

;

Geeft dochters aen den arrem veel

,

En fpaert 'et liever uyt de keel.

La rccibcute efiplus dangereufi , <?«« ''« '«^"

Udie.

Die op een nieu in fieckte flaet

,

Is llimmer ais van 't eerfte quaet.

NffVO wcdico, novo coemiteno ejl opiu.

Eenjongcoye, eenouden ram>

Dat viel wel binnensjaerseen lam.

Wall u handen, wail u tanden ..

Dickwils; wsnt het is u goet

:

Mier wail felden uwen voet.

Doch v/at immer u gefchiet >

Wall u hooft fijn leven niet.

Lever afix

,

V'fneradix

,

Souper ,) fis ,

Vont Vhomme liprc d'ix-fais d:x.

Dit is u les

;

Scactoptefes,

En eet ten tienen,

Het falu dienen:

En weer te fes

Soo trecktumes,
En llaept ten tienen

.

Het falu dienen.

OH.ind-an e/lbrujle'; ilfcfaut approthcr du feu

dclapartiebrujlce.

Zijtfjhy verbrant

Aen voetof hant,
Gaettordevlam
Dacr "t i]uaet af qui.ni,

By-f^ycuckciïj en grcnt-rcgeh totondcrhoudinie -vm degefontkyt.

Dan 't Vjotötfcl en fpöfcin Ijct bpfanUcr.

Ey vaneenuuf

,

Brootvaneendagh,
Meel van een weeck.

Biggen van een macnt

,

Gans van drie,

Wijn van eenjaer,

V'Kch van tien,

Een niaeght van twintigh

,

Een vrient van Wondert.

Een Brabants fchaep.

EenGclderfehenos,
Een Vlaemfche kapoen

,

Een Vriefchekoey.

A'jle de perdrix, cu'Jfe de chapon ,

Oaeiiedepoijfon, tefede faumon.

Cugisfont bonnes,quand les aijlesfönt nwigées.

Vrienden,zijtghytafel-wijs,

Eet de vleugels van 't patrijs

,

Van den fallem eet het hooft

,

SüojeLecker-tongh gelooft,

Van den kabeljaeu de lieert,

Die is vry wel ttens weert

,

V oort de lenden v an 't konijn

,

En den horing van het fwijn

,

En de dgien van het hoen

,

Ghy en fult niet qualick doen.

r.»« ihangi'

,

Et Vin accouflume.

Verandert broot, en oude wijn

,

Is voor gefonde medecijn.

llperfico vtiol il vino, e''tfigo iacqtia.
,

Devijgheyft vvatcr,perfickwijè ;

Soo moet dat ooft gegeten 2.ijn.
_

.

L'butle eJimetUeur au conimenctimnt,U\tn itu

mlieu, & Ie miei a la fin.

Deoly is in 't eerfte beft,

Enhonighophet alder-left;

Maer wat 'er heeft den naem van wijn

,

Sal in het midden beter zijn.

mfalata beu lavata, poio aceto , & ben ogHat/f.

Volght delen raet

;

Doet op falaet

Niet veel azijn,

Maer wel wijn;

Dothnietenfchout
Olyeniout.

Schape-kacs, koeye-boter , geyte-mcick

,

Dat logoede kolt voor elck.

Bouiherk nez., & manger Ie perdrix.

Zy dy weyts, en niet te vijs

,

Stopt ü neus, en eet patrijs.

Ectj' een cy, foo uoet een dronck

:

Eetj' een appel , doet een fpronck.

Vm cbefal[i,pan che canti,fo)i>iaggiochepiang4.

Neemt blinde kaes . en liende broot

,

Dan hebjekoll voor hongers noot;

En hebjc daii oock wijn die fpringht

,

Soo worijc vrolick alsje diinckt.

Carnefa curiie, pefccfa fefce.

Ch>tirfan ihair , poiffonfattfon.

Eetvleysnaereys,
Süomaeckjevleys;
Maer weet dat vis

Maerilijnienis.

Carnegiouane, epcfche veccbi».

Prijft ouden vis, en jeughdigh vleys

,

Soo docje nac den rechten cys.

Laict fur vm

,

C'cfl venin

:

ym fur laiil f X
C'ejl fouhait.

. Melckop wijn

Dat is fenijn;

Maer wijn op melck
Isgoctvoorelck.

Ectdatgacris.
Drincktdatklaeris,
Sprcecktdatwaeris,

Schout dat fwaer is,

Trout dat paeris,

Scheert daer hayr is.

Run finct

,

Ouun eeufmoüet.

Daer wort geen netter koft bereyt

,

Alshocndcr-eycrsvcrfchgeleyt.

Trecopfmo buone al mezzo, il v'm, ilfor'
• nitggif , r'/ pefte.

De kaes, de wijn, en oock de vis >

Zijn beft, als 't in het midden is.

Out dort , ilfotipe.

llfiut boire

ï.ntreleformage & poire.

Eerje peer , en eetje kaes

,

Drinckjc niet, foo xydjedwacs-

Apres la pare Ie vin , ou leprefhe-

Apreslapommc

Oncq ne beut bomme ,

Apres la poire

Apfrcfte a botte.

Eetj'een peere, drinckt:

Ectj' een appel, fpringt.

1'ommes , poires , & noU ,

Giflent la voix.

Appels, noten, en oock peeren

,

Sullen aen de ftemmcdeeren.
Leforjnage efifuin

,

yil vient de cbuhe main.

De kaes die doet de m.aege goet

,

Maer eetfe niet in overvloet.

Ou: xtn ne bott apresfaUde

,

tfl en danger d'eftre inaUde.

Eet ghy falade fonder wijn

,

Ghy ftaet in nootom fieckte zijn.

L'otres &femmes fans rumcur

,

Sont enprix er en valeur.

Peeren en vrouwen die niet en kraken

,

Die houd men alderbcft te fmaken.

De mauvaiigrain

lamaii bon pain.

Yne pillulefromeniine ,

Vne dragmefermenttne ,

Ef la journée d^unegeltne

,

Ejlunebonnemedecine.

Leformagepefant, & [e patn leger.

Luchtigh broot , en fv/are kaes

,

Dat is geenonbiilickaes.

.4/ l'amico cura il fico ,

AlnemicQtlperftco.

Sent u vrint vijgen, u vyant perficken.

Ouattrofoni buonibocconi ,

rerficbi,fonghi,figbi, erneloni.

il nep chdir, que de mouton.

Le meUncholique mange , le bilieux boit , & le

pttuncux dort.

Ama con amigo, nilatengas, ni U des atu'

redno. ideft;

Nourrice qui a un amy , n) la prenspeur toj , nj

la donne a. ton voifln.

Verkieft noyt minne voor u kint

,

W anneerfe vryt ofwort gemint.

Les malddies viennent k (beval, & s'en revtnt

apted.

Les niaux viennent a livres , & s'en rtront A

onces.

Les rnaladtes viennent en pofte , & s'tn retour'

nent bttlement.

De fieckte komt te poft gereden

,

Maergaet te rugh met ezels treden.

Souvev.tcfou grands perfonn.tges

K^ontpotnt d'enfans, oupoint defages.

Wijfe lieden , malle kinders

;

Jonck verloren, luttel binders.

Eenjongevrou,cn ouden wijn.

Diezijn bequaem om vrolickzijn.

Quand le medectn prailiqae, tlrepofe :& ^«•'«•^

linefait rien , ilfetravaiUe.

Wanneer meeft al de lieden zijn

Bevrijtvankoort5,enfonderpijn,

Dat 's fieckte voor den medecijn.

Quand le purcroift,

Aiiififait Icfroii.

Dagen die lengen

,

Dagen die ftrengen.

Daer en quam noyt een nuiys in 't imr

,

Of liet 'er weleen gouden tant.

De Meert
Roert hacrfteert. KoLk-



By-jfreucken, eng:oM-rege!s3 op den Oudsrdomyf.tcktefty en de doot.

Kock-meet-wen aen 'clant

,

Onweer vojrdehanc.
Tuis ar.imituxjht rie.'iec'mi.

Honden eDlwijnen
Zijnmede-:;jnen.

DiïrgaetmenighDoctoorachterdeplocgh.
Z..I doHlemceU n'jptint degaerijon.

^hi 'i""t .Tvoir laguerijon du mire ,

lUji befamgfm iraldin.

Voor v'erfwegen pijn

EnisigeenMedecijn.
Verholen quaec
Envintgeenraet.

Die tot üjn quale raet v/il krijgen

,

En mo'ec haer gronden niet verfwijgen.

Moet u Dodtoor u joetjen erven

,

Soom aeckt u veerdigh om te ftcrven.

Acti Medecijnen en Ad vocaten
En moet men niet verfwegen laten.

Esgoutes Ie medicin ve "voitgoute.

Tollen ncdofam nefcit Medicina ptdtigram. Ov'iJ.

Degrootcpijn van'tflerecijn

En paft niec opden Medecijn.
55:ifep3fnfcf)apprn/iiooDi3inöE<Cöicuröic/

Een valeken oogh

,

Een leeuwen hert,

Eenjuffershant.
-Een jonck barbier, een out medecijn

,

Datdunckteenyderbefttezijn.
'lln'y .-i-meiüear Chirurgin,qHeceluy qiii ejl bim hUfié.

C leunt Medecin, cemitierebofu.

I ha?ie Advocat ,pricts perdu.
Dij. hum marie, mefnage vialotru.

J
leune heretier, hie» dejpendu.

\.Ieune Procureur, cas maïentendu.
Uediciagarrukis agro fecimdus eft tr.orbuf.

Si^meveut du mal, me fait blanchir

:

SiKipie -veu: du Hen , me fait rougir.

On n'ajatnais bon marché d'ttn A^oticaire.

Benfait faigntr toutegent

,

SiumdChiruTgins n'ontpointd'argent.

Vne hene de Majfait ferdre kspalles coukurs.

Eenjongen paepjcen ouden aep, een wilden
' beer.

Datisgefpuysjdat ick in huys niet en begeer.

Les richelfcs de p.zwjrcsgem
Sont leur evfans.

htre deuxpetils, unghrieuiki

htrt deuxgrands, un lourdatit.

Cti \ilem Medicum intemperaiis ^gerfacit,

2 FiÜ! brunette

Gnje& nette,

^ecouhur, dejirnialaecomplj.

Capogralfo

,

Ccrvelli mazro.''

Waer blijdfchap isin huys, is droefheyt voo!
de deur,

En veel, na korte vreugtjfoo komt een groo;
gctreur.

Debleecke doot
Spaert kleyn noch groot.

Schoon root,
Haeftdoot.

VVatiemantroofr,ofvint, oferft^
Hy laet het al wanneer men (Verft.

Laet ( als het Godt beliefcj ons lichaem hici

bederven

i

Een die wel heeft geleeft, en kan niet qca-
lickfterven.

£h tafaiité pas ?ie tefe ,

La mort a coup ra'-jit la 'vie.

Hoe weyt toch menigh menfch foo breet ?

Hoc ftoft het ftofop 't ftofvan 't kleet ?

Isiemantbleyck, of is hy root.
Geen menfch is feker voor de doot.
Doet dat voor uwen fterref-dagh ,

Dat naer de doot u baten magh.
Aujourd'huy enfeur

,

Demain enpleur.

Heden root.

Morgen door.
De dagh van gifter is geleden

,

Soo let doch op den dagh van heden ,

En wilt dien immers wel hefteden :

En wat belanght den dagh van morgen

,

Die is voor 's menfchen oogh verborgen

;

Wilt daerom voor het eyndeforgen.
Een koets vol gout, een kar vol fteens.
Dat fal hier namaels zijn alleens.

CotbelTtmt:
O Heefe , laetmy dit van uwe gunft verwer-

ven,
Televen in gedult,cn met vermaek te ftervc

Als haer de ziel verheft totGod

,

Dan is de werelt enckel fpot.

1
©uDcröoni/ fïcrfetc/öoot.

Toont wiejezijt,

AVanneerjelijt.
ja vieiVefe ef) un mal defiré.

Op dierd' al iflc vaft gcgront

,

Noyteenigh menfch geruftheyt vont

:

Maern den Hemel fal nae defen

V
Schon dat h y dracyt) eens rufte wefen.

Eerwy wat weten,
Zijnwy verlieten.

Eer 't boomtjen is groot,
Is'tplanterrjedoot.

i i^tment <]iigrije , aperdufeifauts.
He hollen is het peert benomen

,

Warneer degrijfehayren komen.
Vrien foo ghy op u leerfen pift

;

't Is tij dat ghy Q bueltjen mift.

Soojhy wilt in rufte fterven

,

Lac u naefte vrienden erven ,

't E. waerfy 'tfeer verkerven.
lel,arm,enrijck,
Haeckt de doot gelijck.

Ach)leefde menfch voor eeuwigh hier >

Soo i'aer hy doch een arrem dier.

Wilt oj u lefte ftonden achten

,

Soo fulighy u van fonden wachten.
Een iel die haren Schepper vreeft

,

Houc die voor een geduerigh feeft.

Vrieit, wilt ghy leven met gedult

,

Denikt watje waert, en wefen fult.

Dencktryaldickwilsopdendagh,
Die niet 'en menfch voorby en magh. V Öojmgn af-fdjctit/ ïcfir / foobinbcicli goei

Vanaliatickbefat.enismymetgcbleven, * öcfc'Doot-tiillcnicthjarfalOfmhcn? tcbeflehen

Alsdat)m Godeswildaer vanisweda-ge- cnbacr tocfal öicnmijr «v??- n-i-ivjljciibi-pcntc,

gev(n.
'

mctonjSticDcnriicnopt .

Van tien niet een.

-



'

:^Iacr fiet een groot getal van dat begon te fpencn

,

|s (ick en weet niet hoe) in korten itont vcrdw enen

,

' Eer dat het leven komt, lbo laet het leven af

,

Het bloeyfl"<:l even felfs, het bloey (Tel is het graf.

• Een deel van dat 'er blijft lijdt hinder van de wormen.

Lijdt hinder van deluclit, en van de felle ftormeni

Lijdt hinder van de mill, ofander flimme plaegh

,

Soo dat hctgroot getal vermindert alle daegh.

Noch vint men menighmaeldat in de fchoonlfe dagen

Veel vruchten ondergaen, metinnigh viergcflagen.

Men vint veel fchoon gewas dat in der haell verdwijnt,

Oockalsde gulde fon met helle rtralen Ichijnt.

Men vintdat over- al de fprecuwen, miiflcn, kraeyen,

^ Oock met het bello fruyt hacr gragcjongen payen ,

En dat een fnocpers hant ook groene vruchten pluckt,

J
a oanfche tacken breeckt, en van de moeder ruckt.

Men vint noch boven dat, men fict'erjae gebeuren

Dat van te grootc laft dejonge boomen fcheuren

:

Gcluck en ongeluck dat iiiaeckt de tacken bloot $

Soo vruchtbacr.weerde ziclfo vruchtbaeris de dooc.

Maer waer toe dit gefcy t? fal lemant mogen vragen j

Om iet vanditverhael naerhuyste mogen dragen

:

Het is een cven-bceldt van onfen broofen ftaet.

En hoe het alle vleefcli hier in de werelt gaet.

De l^oom is't aertfche dal,de vruchten zijn de menfcheOi

De Son is herten-luft , en wat delieden wenfchen-.

De wint is tegenfpoetjen watde.wereltpbcght

;

De worrem lUl verderf , dat ons geduerigh knaeght >

De Mift isheete peft, en diergelijckc plagen

,

Die duyfent mangclijck ter aerden konnen dragen i

Den Snoeper, die het fruytmet harde kippelsfchent,

Necmt dien voor oorlogs-volck, tot roofen bloet ge-

Cij'^tdiLiu u j^cmoet war n:ifrder over Wgen , (went.

Ghy fult ten vollen fien wat ick begon te leggen i

Ghy fult uy t ditgepeys bevinden in der daet

Als dat het alle vleefch.gehjckdefruyten, gaet.

tboren

,

;m verloren i(

te nacht,

'sbclacht.

eipelen.

•'•—sfchoot

^n dooi

]; cfict hoc nitnigh kint , oock eer h.ct

Blijft, ick en.vcct niet hoc, blijfcm o,

lilijftindtmoeder fcifs, blijft m Jr

Eer dat hö hier, eylacs I fijnnv . ;

Hoe mcnigtoerdighlir.tjin plactlc va

Gaet met eei itillc lucht gchcclc jaren

.

En t'wijllet ftaet en treurt ontrcntdcv^

Blijft, na :en langh verdriet, blijft in der

Hoe menig!jongelingh wort van de door yc 'en

Schoon datiy vrolick is, en van gefonde lèdet^ ; .

Hoe merigh jonck gelei wert haeftigh weclïgc

Gelijck nen met gewelt onrijpe vruchten plu
-

Hoe meni^i vruchtbaer wijf, in plactfc van te b

Siet haer, ei hare vrucht, in 't duyfter henen vare ,

Siethoe y,als een boom , van hare vruchten fob

Soo dat^jcn de vrucht te famen, wert betreurt. ^

Maer dit iskleyn bcflagh, en geenfms harde flagen

,

Indifh me^ went het oogh ontrent de groote plagen

Die Go<t by wijlen fcnt> ick fegge. dieren tijt

,

En krijgen fwarte peft , die kleyn noch groot en mij

Ach ! dan leeft eerrt de doot haer pijlen uyt-gefchoter

Dan light iet ganfche lant met dooden over-goten

,

Met moifchcn over-decktifoo dat de grootfte man

Geen diot-kift menighmael, geen graf bekomen ka

Wie heeff'er niet gehoort, als geenen tijtgeleden

,

Van land(ïi fonder volck, van uyt-geputte fteden

,

Soo da 'er niet een menfch by wij len over-bleef

,

Die, u'teenblecckenmont,eenlefte wille fchrsef •

Is 't dan (gelijck het is) met ons aldus gelegen

,

'Soo moe: 'et ydermenfch geduerigh over-wegen;

Wel It dan, mijn Gemoedt, op uwen leften dagh

,

Op d:t het onfen ftaet ten goede dienen magh.

Stelt, ftdt doch geenfins uyt u feylen afte fnijden

.

En wat let vlees gebiedt met alle vlijt te mijden

,

Tot cat ghy vcertigh telt , ofanders vijftighjaer •,

Wam fiet I van thien -niet een en brengt fijn leven da(

Laet z>ry ugrafmet blyfchap ddven ,

De doot is''t EYNDE vanhaerfehen.
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